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21. KRISTÁLY 
 

  

 A kristályok olyan struktúrák, amelyek atomok vagy moleku-

lák ismétlődő mintázatából épülnek fel. Ha a mintázatok nemcsak 

térben, de időben is ismétlődhetnek, ezt időkristálynak nevezték el. 

Ezen új típusú anyagnak a lényege, hogy a szerkezete sosem éri el 

a stabil egyensúlyi állapotot, ezért folyamatos mozgásban marad. 

Ez szinte az első példa a nem egyensúlyi helyzetű anyagra. Az idő-

kristályt nem kell beindítani, mert „magától” állandóan mozgásban 

van (forrás: Popular Mechanics) 

 

 

21.1 A távirányító 
 

 Az Egészség c. könyvben bemutatásra került, hogy az ember 

magában hordozza a tudatos lény lehetőségét, lévén felépítése: 

fizikai test, étertest, lélek és Én. Az Én a szervező erő.  

 Az ember Énje itt van nála, ami azt jelenti, maga dönt dolgai-

ról, sorsa megélésről, egészségről, életéről, boldogságáról. Ez lehe-

tőség, mely a magasabb szintű szellemi lények jellemzője.  

 Az állatok Énje nincs itt, másik létsíkban van, ráadásul közös 

Énnel rendelkeznek. Ezért is működik a biodinamikus mezőgazda-

ságban az, hogy adott kozmikus napon a távoli dimenzióban találha-

tó közös Énbe be lehet írni, hogy a meztelen csigák kerüljenek el 

egy adott területet. És a csigák itt a fizikai világban teljesítik azt. Mi-
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vel az állatok nem rendelkeznek itt saját Énnel, ezért asztrál lények, 

akiket az ösztöneik vezérelnek. Sajnos sok embert is, akinek az

je elaludt. 

 

  

 A növények Énje szintén nincs itt, másik dimenzióban van. 

Olyan ez, mint ha egy irattár egyik helyiségében tárolnánk az állatok 

Énjét, egy másik helyiségben a növények Énjét, külön

kon. Egy növényfaj közös Énnel rendelkezik,

az egyik dosszié. Egy másik növényfaj Énje másik dosszié, akár 

ugyanazon a polcon, a növényi Én helyiségben. Ezért is m

biodinamikus mezőgazdaságban az, hogy 

kus együttálláskor be lehet írni az adott gazf

eltűnik az adott gazfajta az adott területr

alatt valósul meg, az első évben látványos a csökkenés, majd szép 
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vel az állatok nem rendelkeznek itt saját Énnel, ezért asztrál lények, 

akiket az ösztöneik vezérelnek. Sajnos sok embert is, akinek az Én-

 

A növények Énje szintén nincs itt, másik dimenzióban van. 

Olyan ez, mint ha egy irattár egyik helyiségében tárolnánk az állatok 

Énjét, egy másik helyiségben a növények Énjét, külön-külön polco-

kon. Egy növényfaj közös Énnel rendelkezik, és ez az egyik polcon 

az egyik dosszié. Egy másik növényfaj Énje másik dosszié, akár 

ugyanazon a polcon, a növényi Én helyiségben. Ezért is működik a 

gazdaságban az, hogy ősszel bizonyos kozmi-

kus együttálláskor be lehet írni az adott gazfajta közös Énjébe, és 

nik az adott gazfajta az adott területről. Ez a folyamat kb. 4 év 

 évben látványos a csökkenés, majd szép 
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lassan, a negyedik év végére vagy nem lesz már abból a gazfajtá-

ból, vagy csak teljesen minimális mennyiség.  

A növényeknek nincs lelkük. A modern ember, mikor nihilista életet 

él, az növényi szint. Azt sem bánja, ha elpusztul. Neki minden mind-

egy. Őket szereti a fogyasztói társadalom, mert nem kérdeznek. 

 A kristályok még érdekesebbek. Az Énjük szintén más di-

menzióban van, egyenesen az Isteni síkban. A kristályokat a Magas 

Hierarchiák kezelik. És innentől érdekes a történet. Ahogy láttuk a 

kutya esetén, egy távvezérelt élőlény, lévén Énjét az univerzum ve-

zényli egy másik létsíkból. Hasonlóan igaz ez a növényekre is és a 

kristályokra. A távirányító minden esetben magasabb tudatszintű 

intelligenciák kezében van. Az ember, aki egy fejlődési utat követ, 

megkapta saját távirányítóját a saját kezébe, hogy tanulja meg ke-

zelni azt. Persze ez a tanulás fájdalmas. Nagyon sokat küzd azzal, 

hogy megértse, hogyan működik a kezébe adott távirányító. Jelen-

leg még inkább faltörő kos a modern ember, mint tudatos lény, azaz 

folyamatosan fejjel megy a falnak.  

 

 

21.2 A kristály, mint ásvánnyá vált kozmikus folyamat 
 

 Az Elemi lény c. fejezetben láttuk, hogy az univerzumban 

először a láthatatlan van jelen, mely bizonyos körülmények között, 

bizonyos mértékben megsűrűsödik és anyag lesz belőle. De, a koz-

moszban ez a folyamat visszafordítható. A palackba zárt szellem 

kiengedhető a palackból. Ez az ember fizikai regenerációjának az 

alapja is, és egyben a valódi megfiatalodás esélye.  

 A kristály nem más, mint megszilárdult szellemi világ. A leg-

magasabb szintről. Az univerzum struktúrája pontosan definiált. Is-

ten a teremtéssel van elfoglalva, hatáskörét delegálta a Magas Hie-
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rarchiák számára. Ide tartoznak a Szeretet Szellemei (Szeráfok), a 

Harmónia Szellemei (Kerubok), az Akarat Szellemei (Trónok). A 

kristályok a Magas Hierarchiák felső fele szelleminek megsűrűsödött 

megjelenési formája, még a Föld kialakulásának idejéből. Azonban 

az anyagi formában ott van maga a szellemi világ. Bár az ásvány, a 

kristály halottnak tűnik az anyagi életszemlélet alapján, valójában 

palackba zárt szellem. Mint olyan, egyfelől majd kiszabadul, mikor a 

Föld fejlődése abba a korszakba lép, másfelől azonban a kristály 

olyan anyag, mely él, egy élő lény, mely állandó kapcsolatban áll az 

univerzum legmagasabb szintjével, mely már az Isteni szint minősé-

gét hordozza. Ez azt is jelenti, hogy a kristály a szeretet, a moralitás 

erejével hat.  

 John Ernst Worrell Keely (1837-1898) feltaláló alkotott olyan 

gépet, mely nem termelt és nem fogyasztott elektromos áramot, 

mégis mechanikus mozgást végzett, mozgási energiát állított elő a 

semmiből, ahogy ma mondanánk. Ingyen energia. De még ma sem 

értjük, mert nem vagyunk képesek kilépni mechanisztikus, materia-

lista gondolkodásunkból. Így soha az életben nem is fogjuk megér-

teni, analfabétán halunk meg. Keely gépe pedig működött. Még Ru-

dolf Steiner drámájának színpadi bemutatójára is készítettek egyet, 

melyet aztán, mint színpadi kelléket, kidobtak a kukába a hozzá 

nem értők. Keely gépe, ahogy mondják, éteri energiákkal működött, 

ami nem más, mint a szellemi, kozmikus oldal energiája, melyet a 

szeretet, a morális erők működtettek. Keely gépe azért nem tudott 

sikerre jutni, mert csak ő maga tudta gondolati síkon elindítani és 

leállítani. Mások nem. Állítólag azért akadt egy-két egyszerű ember, 

akinek szintén sikerült, de nem lehetett ilyen asztali ventilátort gyár-

tani, ugyanis az emberek képtelenek lettek volna tömegesen gondo-

lati síkon ki-, és bekapcsolni őket. Másként pedig nem lehet. Ma 

sem sokan tudnák működtetni, mert a moralitás ma hiánycikk.  
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MORÁLIS ERŐKKEL MŰKÖDŐ GÉPEKET CSAK MORÁLIS EM-

BEREK TUDNAK KÉSZÍTENI ÉS HASZNÁLNI.  

 

Mai világunkban végtelenül messze járunk a moralitástól, így ne is 

akarjuk sem megérteni, sem használni ezeket a gépeket. Ezzel a 

mai primitív életszemlélettel, a moralitás ilyen mértékű hiányában 

nekünk NEM JÁR az ilyen technológia. Persze eljuthatunk olyan 

fejlődési szintre, ha addig el nem pusztítjuk saját magunkat.  

 A kristály is hasonlóan működik. A kristályon keresztül a leg-

felsőbb szellemi szint morális, szeretet erői nyilvánulnak meg, me-

lyek a nem anyagi folyamtokra hatnak, azokat szabályozzák, har-

monizálják. Aki rendelkezik olyan morális erőkkel, tud a kristályokkal 

kommunikálni. Például ez lehetne egy fejlett űrkorszak kifogyhatat-

lan energiaforrása, ahol a morális erőkkel bíró mérnökök programo-

kat készítenek, melyeket a kristályokon futtatva, valósulhatna meg 

az űrutazás. Ehhez hasonlóan a földi életben is lehetne ilyen gépe-

ket készíteni, melyek Keely gépéhez hasonlóan, a morális erőkkel 

működnének, a kristályok által. De jelenleg nem tudni sem ilyen 

mérnökökről, sem ilyen emberekről, akik el tudnának indítani ilyen 

szivattyút, vagy egyáltalán el tudnák készíteni.  

 A Millió éves civilizációk c. könyvben bemutatásra került, 

hogy a Földön adott pillanatban kihalt az élet. Ekkor jött egy fejlett 

társadalom néhány képviselője, és kristályokkal beprogramozták a 

Föld morfogenetikus terébe azt, hogy milyen növény és állatvilág 

jelenjen meg. A morfogenetikus tér a Föld éterteste, és ami ott van, 

mint információ, az materializálódni fog. A Földet nem úgy népesítik 

be élettel, hogy a környék bolygóin összeszednek csemetéket, az-

tán itt nehéz munkával elültetik őket, majd ezer évekig gondozzák. 

Az információt ültetik el az étertestbe, ami megnyilvánul anyagi sí-

kon. Egyébként az ember is így lesz beteg. Évekkel a daganat fizikai 
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megjelenése előtt, az étertestben már ott van. Az orvoslás csak fizi-

kai síkon hajlandó gondolkodni, ezért gyakorlatilag mikor felfedezik 

a betegséget, már késő. A materiális szűrés késő.  

 A kristályon keresztül folyamatosan áramlanak az univerzum 

erői a Földre. Mi a kristály? Minden, ami szilícium: drágakövek, fél-

drágakövek, hegyikristály, az utolsó folyami kavics, üveg, stb. A ház 

környéke tele van csillagkapukkal. Azonban azt tudni kell, materiáli-

san fogalmazva azt mondhatjuk, a kristály válaszának egy része 

belelóg az anyagi érzékelésünk tartományába, viszont legnagyobb 

része nem. Lásd Ébredés c. könyv. Éppen ezért tudjuk használni a 

digitális technikában a kristályt, mint fix frekvencia generátort. Azon-

ban materiális szempontból itt vége is a történetnek. Ha van egy jó 

kristályunk, megkérhetjük, kezelje a májunkat. Annak függvényében, 

mennyire jól van aktiválva, vagy megteszi, vagy sem, és a kezelés 

sikere is változó eredményt mutat, sok egyéb tényező függvényé-

ben. Ha megteszi, érezni fogjuk, ahogy lüktet a kezünkben, a má-

junk körül, vagy még sok idekapcsolódó helyen. Egyébként az orvo-

si egyetemen minden elsőéves diákot kötelezően bevinnék olyan 

kísérletbe, hogy próbálja ezt ki. És megdöbbenne, hogy bármelyik 

szervét eléri a lüktetés, annak függvényében, mit kér. Aztán ezzel a 

tapasztalással azt kezd később, amit akar, de nehezebben monda-

ná rá, hogy baromság, hogy ilyesmi nem létezik. Mert saját fizikai 

megtapasztalása lenne. Ne felejtsük, a legtöbb ember úgy gondolja, 

az ő gondolkodásának korlátai egyben az univerzum korlátai is. Ma-

teriális szavakkal élve, a kristály működési tartománya messze túl-

mutat az anyagi tartományon, éppen ezért a kristályokon átáramló 

kozmikus információ legnagyobb része elektronikus és hasonló mó-

don nem szedhető ki, mert a mi eszközeink, műszereink nem hogy 

nem működnek abban a rezgéstartományban, hanem nem is létez-

nek ott. 
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 Mindent egybevetve, a kristály egy univerzális eszköz, mely-

nek célja, hogy támogassa azt a civilizációt, amelyik megérti a világ 

valós működését. Ez egy plusz tudás és energia, melyre a civilizáció 

saját erejéből nem képes, de tudatossága révén neki EZ JÁR. Segí-

tenek a nagyok. A Millió éves civilizációk c. könyvben láttuk, hogy 

nekünk most itt kellene tartanunk. Ezen az úton elindultunk 100 éve, 

de gyorsan letértünk róla. És most vissza kell térnünk, mert ez a kor 

szelleme. Ez a levegőben lóg.  

 

A JELEN KORBAN, A JELEN KORSZELLEM ÉRTÉKRENDJE 

SZERINT A KRISTÁLYNAK OLYAN ALAPNAK KELL LENNIE, 

MINT NAPJAINKBAN A KŐOLAJ ÉS A VILLAMOS ENERGIA.  

 

Hol kellene használnunk a kristályokat?  

• mint házi erőforrások, és akkor nem szükséges atomerőmű, 

szenes erőmű, viszont nincs adó, energiafüggőség, stb, te-

hát ez még nem a mi világunk, mert képtelenek vagyunk túl-

látni a dézsmán és profiton,  

• az univerzum bölcsességére épülő apró válaszok a napi 

életben, melyek nem erőt és energiát képviselnek, hanem in-

kább irányítástechnikát, 

• mint valós történelemkönyvek, melyek nem csak a földi élet-

ről szóló részletes információkhoz juttatnak minket, hanem 

az univerzumról is végtelenül precíz infókkal bírnak, de eze-

ket mi még nem vagyunk képesek, nem hogy értelmezni, 

hanem egyáltalán elfogadni a létüket,   

• kapcsolat más világokkal, dimenziókkal akár materiális, akár 

nem materiális tartományban léteznek is azok,  

• az első két pont kombinációja, a fogyasztói, fogyasztási házi 

eszközök,  
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• az ember számára nagyon fontos lenne a gyógyászati alkal-

mazás, ugyanis ez a kor gyógyászata. Azonban ez KE-

GYELMI ÁLLAPOT. Csak annak JÁR, aki képes ezt megér-

teni, elfogadni. Csak azt támogatja az univerzum, aki a vi-

lágmindenség szabályai szerint él. A természetellenes élet 

nem támogatott. Mai értékrendünk maximális formában ter-

mészet-, és életellenes, így az univerzum számára zsákutca. 

Az említett kegyelmi állapot annak jár, aki ébred, tesz az éle-

téért, sorsa szerint szeretne és próbál is élni, de éppen ko-

rábbi évei következményeként beteg, korlátai vannak. Őt se-

gíti az univerzum, akár csodákkal.  

  

 Bár sok helyen látni, hogy kristályokat használnak bizonyos 

terápiákban, és sok gyógyhatású szerben van kristályőrlemény, de 

ez olyan messze áll a lehetőségektől, mint amikor a homokozóban 

várat építő óvodás galaktikus űrutazásban az űrhajó kapitánya len-

ne. Sok nagyságrend a különbség a lehetőség és a valóság között. 

De ilyen földhözragadt gondolkodással jelen pillanatban nem is le-

hetséges ennél több. 

 

A kristályok harmonizálnak folyamatokat az anyagi síkon túl, 

mikor a folyamatok még nincsenek lesűrűsödve anyaggá. De, 

vissza is tudnak fordítani lesűrűsödött, már szklerotizálódott 

folyamatokat.   

 

És itt jön az érdekes dolog. Még csak itt-ott kapisgáljuk, hogy adott 

betegségnek mi az oka, az anyagon túli okok körébe csak a lélek 

fogalma kezd lassan bekúszni, de az univerzum a valóságot tudja. 

Az anyagon messze túlmutató valóságot. Mi nem vállaljuk fel, mert 

akkor másnap be kellene zárni az egész fogyasztói társadalmat.  
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 Képletesen szólva a fizikai test a szellem temploma. A mo-

dern ember fizikai teste olyan szinten beteg, hogy temploma romok-

ban hever. Ez úgy néz ki, mintha bizonyos cselekedeteinkkel mindig 

ütnénk egy-egy rést a falba, aztán egyre nagyobb lyukak tátonganak 

a falon, míg előbb-utóbb összedől az egész. Amíg össze nem dől, 

addig van lehetőségünk javítgatni, foltozgatni, de adott mértékű ká-

rosodás után már csak azt számolhatjuk, mikor dől a fejünkre az 

egész. 

 Kegyelmi állapot az, amikor már lassan összedőlne a temp-

lomunk, de észrevesszük, hogy az eddigi rombolás helyett javíthat-

nánk is. Sőt, neki is állunk a javításnak, amennyire tudjuk azt vé-

gezni. Sokszor már csak a Jóisten láthatatlan keze tartja, és emiatt 

nem dől össze. Ha ekkor kezdjük el az építési, javítási munkát, ak-

kor a Jóisten nem engedi összedőlni, ha kell, még csodák is történ-

nek, sőt maga is segít az építésben. Mi teszünk egy téglát a helyére, 

ő húz egy egész falat. Ez a kegyelmi állapot. Megértettük mit kell 

tennünk, még ha ezt egész életünkben nem is tettük, most elindu-

lunk azon az úton, amin már rég kellett volna. De nem büntet minket 

senki és semmi, mert eddig nem úgy tettünk, sőt, most sem vár el 

tőlünk senki maximális teljesítményt. Csupán tegyük meg azt, amit 

tennünk kell, olyan mértékben, amennyire erre képesek vagyunk. 

Ekkor érjük el a kegyelmi állapotot.  

Ha megértjük életünk lényegét, megértjük, hogy van sorsunk, élet-

feladatunk, embertársaink nem ellenségeink, hanem társaink, ha 

tudatosan kezdünk tenni életünk megvalósítása érdekében, kegyel-

met kapunk az univerzumtól, az intelligens erők támogatják azt, 

hogy rendbe tegyük testünket, lelkünket, szellemünket. Az egészség 

a három egyensúlya és egysége.  

A kristályok harmonizáló ereje leginkább akkor hat, ha az univerzum 

rendje szerint élünk és gondolkodunk. Ekkor JÁR a segítség, a ren-
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dező megjutalmazza, hogy kezdjük szerepünket játszani, még ha 

eddig nem is tettük. Legalább felébredtünk, megértettük a szerepet 

és megléptük. Ekkor jár a bizalom. 

A kristályterápia leginkább kegyelmi állapotban hat, de akkor na-

gyon. Ilyenkor csodákra képes. Aki megérti és alázattal fogadja ezt 

a segítséget, majd tudatosan alkalmazza, részesül ebben a kegye-

lemben. Aki nem vár materiális bizonyítékot arra, ami az anyagon 

túli tartományban történik, de maga keres bizonyítékokat arra saját 

életében, hogy miért jutott ide, és mit kell változtatnia, hogy többet 

ne így legyen, kegyelmet kap. 

 A kínai ősi kultúra idején nagy csoda volt, ha valaki annyira 

beteg lett, hogy egyszer életében alkalmaznia kellett a hagyomá-

nyos kínai orvoslást (HKO). Ma ezzel szemben Kínában, a HKO 

rendelőkben hétvégeken hatalmas a zsúfoltság, mert az emberek 

szinte hetente mennek kezelésekre, hogy a munkahetet végig bírják 

dolgozni. És a HKO heti alkalmazásával sem lehet őket meggyógyí-

tani, csak az egészségromlás ütemét valamennyire csökkenteni. 

Hasonlóan jó volt a homeopátia, vagy 100 évvel ezelőtt az 

antropozófus orvoslás, mikor a beteg embert 2-3 szer alkalmazásá-

val meg lehetett gyógyítani. Ma már a homeopátia nem képes a 

mértéktelenül egészségtelen embert meggyógyítani, ahogy az 

antropozófus szerekből is legalább 20-30 lenne szükséges egy kró-

nikus betegségben szenvedőnek. Ez azonban irreális megoldás. 

 

A JELEN KOR SZELLEMISÉGE, A JELEN KORSZELLEM ÉRTÉK-

RENDJE SZERINT MINDENT A TUDATOSSÁG, AZ ÉN IRÁNYÍT. 

SORSOT, EGÉSZSÉGET, BOLDOGSÁGOT.  

 

Mai korunkban az igazi gyógyulás feltétele a tudatosság. Évekkel 

korábban Németországban sok gyógyszerre és minden gyógyhatá-
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sú szerre ráírták, csak akkor gyógyít, ha hiszünk benne. Nyilván ma 

már ezt nem nyomtatják rá a dobozokra. A modern ember a köny-

nyebb utat választotta, úgy gondolja, az autószervizhez hasonlóan, 

5-10 évente bemegy a szervizbe pár napra, ahol kicserélik az elko-

pott alkatrészeit, aztán újabb 5-10 évig nincs más dolga, mint nyom-

ni a gázt, ahogy belefér. 

 Aki képes megfejlődni ezt a gondolkodást, aki képes szélesí-

teni látókörét és gondolkodásmódját, annak jár a kegyelemi állapot, 

mikor az univerzum a kristályok erejével harmonizálja őt. Ez nem 

zárja ki a gyógyszerek alkalmazását, sőt ma legtöbbször, mikor ki-

derül betegségünk, éppen a túlélés érdekében szükségünk van 

gyógyszerre. A betegség villanypásztor, mely igyekszik minket a 

sorsunk útján tartani (lásd Egészség c. könyv). Ha erről letérünk, 

meg-megcsíp minket. Ha megtaláljuk az utunkat, JÁR nekünk az 

univerzum segítsége. 

 A szabadság kérdése felmerül az egészség terén is. Szabad 

a döntésem, hogy korlátozom magam az élet bizonyos dolgaiban 

azért, hogy egészséges maradjak. Szabad a döntésem, hogy mér-

téket tartok. Nem azért nem teszek valamit, nem azért nem eszek 

meg valamit, mert nem lehet, hanem mert én úgy döntöttem, és ez a 

döntés nem frusztrál, hanem az én döntésem. Ha valaki eldönti, 

nem iszik alkoholt bizonyos cél érdekében, akkor a szabadsága ré-

vén lemond az alkohol élményéről, de kap helyette másik élményt. 

Lényeg, hogy ez a lemondás ne lemondás legyen, hanem valami 

újnak a megtalálása. Ekkor ez már nem frusztráló, hanem boldogító 

döntés. Szabad döntés eredménye. Egy új út élménye. 

 

Mottó: minden betegség egyedi, nem a betegséget kell kezelni, 

hanem magát az embert, a lelkével, szellemével, sorsával egye-

temben. 
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 A kristályok harmonizáló erejének ismerete és tudatos alkal-

mazása egyidős az emberiséggel. Napjainkra egyre jobban tér visz-

sza a köztudatba a kristályok erejének tudatos alkalmazása. Azon-

ban a kristály nem helyettesíti a modern orvoslást, az orvosi diagnó-

zisokat és orvosi terápiákat. Nem lehet és nem is szabad a gyógy-

szereket kidobni, mert a modern embert sok esetben a gyógyszerek 

tartják életben. Ugyanis olyan mértékben elszakadtunk a természet-

től, annyira természetellenes életet élünk, hogy adott esetekben 

hasonlóan erős szerek szükségeltetnek az életben maradáshoz, a 

kompenzált állapot fenntartásához. A kristályok harmonizáló erejé-

nek csak a képzelet szab határokat. Így sok esetben alternatíva nél-

küli megoldások képesek lenni.  

 Van egy asztalunk, melyen nagyon sok eszköz található. Az 

emberiség, a történelme során sok eszközt készített, mellyel adott 

korban gyógyította saját magát. Minden kornak meg volt a saját 

eszköze, mely a kor tudásából, hitvilágából és kozmikus kap-

csolatából indult ki. Ilyen eszközök: a modern orvoslás, a gyógy-

szeres terápiák, az ima, a meditáció, a Germán Újmedicina, a ha-

gyományos kínai orvoslás, az antropozófus orvoslás, a természet-

gyógyászat, a fitoterápia, a homeopátia, a kristályterápiák, a sámán-

izmus, spirituális technikák, a Fülöp szigeti gyógyítók technikái, stb. 

 

Amikor valaki beteg lesz, NEM szabad pánikba esnie, mert a 

betegség nem halálos közellenség, hanem tanító mester. Mint 

ilyen, a páciensnek össze kell válogatnia azokat az eszközöket, 

melyekkel az ő hite, gondolati rendszere, életszemlélete alapján 

kíván tanulni, azaz meggyógyulni. 

 

Nyilván, aki maga nem tud választani a lehetőségek közül, jó, ha 

olyan orvoshoz, segítőhöz fordul, aki a fenti eszközök tekintetében 
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minél szélesebb körben járatos. Fontos, hogy az ilyen orvos, segítő, 

nem a saját egója szempontjából, nem anyagi érdekből, hanem a 

páciens számára segítő, a páciens által elfogadható módszerekből 

építse fel a tanulás, gyógyulás útját. Az orvos, a segítő csak az 

edző. Nem ő futja le a távot, csak segít olyan technikák megtalálá-

sában, melyek edzik a pácienst, hogy ő maga tudjon futni. Fontos a 

gyógyító magas tudata, helyes életszemlélete a megfelelő választás 

szempontjából. 

 

Az integratív orvoslás mozgató ereje: a MORALITÁS, az  

ALÁZAT és a SZERETET. 

 

 

21.3 Hogyan regenerál a kristály? 
 

 Az ember többdimenziós szellemi lény. Fizikai test, energia-

test, lélek és szellem együttese. Ahogy erről már korábbi fejezetek-

ben bemutatásra került, az étertest olyan, mint egy cigarettafüst-

felhő, mely gomolyog, alakul, folyamatosan változik. Vagy ehhez 

hasonló, mikor egy tányér forró leves párolog, és a Nap rásüt erre a 

gomolygó, szépen áramló párafelhőre. Amőbaszerűen alakul, fo-

lyamatosan gomolyog, jól elhatárolódik a környezettől. Ez az éter-

testünk, energiatestünk. Teljesen hasonló a lélek, asztráltest felépí-

tése, és a szellemé is. Ez a gomolygó kis felhő azért él, gomolyog, 

és többé-kevésbé őrzi meg a formáját, mert benne folyamatok zajla-

nak. Sok-sok folyamat. Ez a három felhő maga gomolyog, de egy-

mással is találkoznak. Nem keverednek, mégis vannak közöttük 

átfedések.  Ez hol nagyobb, hol kisebb közös területet jelent. A há-

rom halmaz kapcsolata olyan, mintha egy kerék lassan forogna, 

melynek az egyik fele az energiatest, másik az asztráltest. A harma-
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dik felhő szabályozza ezt a mozgást, időnként hozzáér a kerék felső 

részéhez, lassítva, vagy gyorsítva a forgást. Ha a kerék megreked, 

és az étertest lesz felül, burjánzást tapasztalhatunk, mely ilyen jelle-

gű betegségek kialakulásához vezet. Ha az asztráltest reked felül, 

fájdalmas krónikus betegségek keletkeznek.  

A fizikai test nem más, mint e három felhő együttműködéseként ke-

letkező virtuális metszetre húzott lufi. Mintha a lufit a három halmaz 

együttműködése fújná fel. Bár a lufit látjuk, mint anyagot, de belül 

nincs anyag. Csak a látszat.  

 Mire hat a kristály? A FOLYAMATOKRA. A három felhőben 

működő nagyon sok folyamatra. Azokat a folyamatokat harmonizál-

ja, és ennek eredménye meglátszik az anyagon. Ezért a kristály 

mindig az okokra hat és sosem a tünetekre.  

  

 

21.4 A hő fogalma 
 

 Ismereteink szerint a Föld úgy alakult ki, hogy hőből anyaggá 

szilárdult. Persze ez hosszú folyamat, melynek keretében fokozato-

san megjelent a négy elem, melyek alkotják azt a formát, amit 

anyagnak nevezünk. Ezen túl azt is tudjuk, hogy az univerzumban 

folyamatok zajlanak, melyek legvégső esetben materializálódnak. A 

folyamat széles spektrumon létezik és csak az egyik végpontja az 

anyag. Hasonlóan az Ébredés c. könyvben arról beszéltünk, hogy 

ember által értelmezett élettér rezgés, melynek legsűrűbb formája az 

anyag. Igaz ez az univerzumra is, ahol majdnem 5% az anyag, mely 

magába foglalja az összes bolygót, csillagot, galaxist, melyek száma 

végtelen. Mindez összesen maximum 5%. Valójában az egész uni-

verzum folyamtok sokasága, mely folyamatok majdnem 5%-ban 

anyaggá sűrűsödtek.  
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 Az ember többdimenziós lény, folyamatok sokaságából áll, 

melyek bizonyos mértékben materializálódtak, és ez maga a fizikai 

test. A folyamatok oda-vissza tudnak alakulni bizonyos korlátokat 

figyelembe véve, és az öregedés azt jelenti, hogy a folyamatok egy-

re inkább lesűrűsödnek és kevésbé élőek, dinamikusak.  

 

AHHOZ, HOGY A FOLYAMATOK MEGFELELŐEN MŰKÖDJENEK, 

HŐRE VAN SZÜKSÉG. AZ EMBER HŐBŐL LETT ÉS KIHŰLÉS 

ESETÉN SZKLEROTIZÁLÓDIK, ÖREGEDIK, ELHAL A FIZIKAI 

TESTE. ÉLET, ÉLŐ FOLYAMATOK, CSAK HŐ JELENLÉTÉBEN 

TAPASZTALHATÓK.  

 

A legtöbb ember elveszti a hőjét, mely részben összefügg az élet-

korral, részben pedig az öltözködésével, életmódjával. Az indiánok 

egyszerűen öltöztek. Álalti bőrökbe bújtak. Hasonlóan a középkor-

ban a gazdag urak. Nem sok ruha volt rajtuk, hanem természetes 

bőr. Ma műanyagba öltözünk, divatosan. A műanyag kelti ugyan a 

meleg érzetét, de izzadást okoz, mely a párolgás révén 

hőveszteséget okoz. Magyarul a műanyag öltözék elveszi a hőt, és 

átadja a környezetnek. A modern ruháink lehűtenek minket. Közben 

remek táptalajt adnak a gombák számára. Amíg a cipők természetes 

anyagokból készültek, nem létezett a láb és körömgomba. Amióta 

egyre több a szintetikus anyag és ragasztó, azóta kiirthatatlan lett a 

gomba. Semmilyen csodaszer nem fog végleges megoldást jelente-

ni, mert cipőink anyaga biztosítja az ideális táptalajt a gombák szá-

mára. Gombásodás megjelenik még a testünkön is, a bőrön, mű-

anyag ruháink miatt, erre pedig kifejlődött a dezodor ipar. Azonban a 

gombásodás komoly feladat elé állítja a májat. Ez végtelen küzde-

lem, hiszen a sok műanyag esélyt sem ad a májnak, de folyamatos 

leterheltséget igen. Ehhez jönnek a vegyszerek a táplálékokban, 
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minden szintetikus anyag, amit elfogyas

latba kerülünk, belélegzünk.  

 Az élet kétpólusú rendszerben zajlik az anya

szempontjából. Gyulladás és szklerotizálódás. T
 

 

Egészséges állapotban a középúton lavírozunk, bár né

megérint minket egyik-másik pólus. Azonban életvitelünkkel gyakran 

magunk gerjesszük a problémákat. 

szerveink, melyek nagyon kis mértékben, de állandóan gyulladtak, 

ott ez a normál működési tartomány, de ez a gyulladá

kis mértékű.  

 

KIHŰLÉS → GYULLADÁS → SZKLEROTIZÁLÓDÁS 

 

 Az emberi test bármely részét is nézzük, legyen az ízület, 

szerv, vagy nem materializálódott folyamat, ha megjelenik a kih

akkor ott az Én, mint szervező erő

lenni. Olyan az Én, mintha kapnánk egy házat egy életre. Felad

tunk, hogy rendben tartsuk. Festünk, javítunk, szerelünk. Szeretjük, 

ha a ház minden helyiségében kellemes h

ideális munkafeltétel. Ha valahol elromlik a f

ni, nem szívesen megyünk oda. Ezért abban a szobában elmara

nak a felújítási folyamatok. Néhány év alatt látványosan lepukkan az 

a helyiség. De közben igyekszünk valahogy meleget tenni. Nincs 

ráhatásunk a központi fűtésre, az be van á
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us anyag, amit elfogyasztunk, vagy amivel kapcso-

rendszerben zajlik az anyagi világban, a hő 

szempontjából. Gyulladás és szklerotizálódás. Tűz és víz.  

 

Egészséges állapotban a középúton lavírozunk, bár néha meg-

másik pólus. Azonban életvitelünkkel gyakran 

magunk gerjesszük a problémákat. Meg kell jegyezni, vannak olyan 

szerveink, melyek nagyon kis mértékben, de állandóan gyulladtak, 

ködési tartomány, de ez a gyulladási szint nagyon 

 SZKLEROTIZÁLÓDÁS → HALÁL 

Az emberi test bármely részét is nézzük, legyen az ízület, 

szerv, vagy nem materializálódott folyamat, ha megjelenik a kihűlés, 

 erő nem tud kellő mértékben jelen 

lenni. Olyan az Én, mintha kapnánk egy házat egy életre. Felada-

tartsuk. Festünk, javítunk, szerelünk. Szeretjük, 

ha a ház minden helyiségében kellemes hőmérséklet van. Ez az 

Ha valahol elromlik a fűtés és kezd hideg len-

ni, nem szívesen megyünk oda. Ezért abban a szobában elmarad-

nak a felújítási folyamatok. Néhány év alatt látványosan lepukkan az 

a helyiség. De közben igyekszünk valahogy meleget tenni. Nincs 

tésre, az be van állítva, a veszteségeket 



                               Kristály 

346                                             Csalogány     VII. Túl az anyagon   

 

tudatosan kell pótolni például a külső falak védelmével, öltözködés-

sel, a megfelelő életmóddal. Mit tehet az Én? Ha már nagyon hideg 

van, nem tehet mást, felszedi a parkettát és tüzet rak. Igen, de a tűz 

túl erős hő. Ez lesz a gyulladás. Ha már elégett minden, ami éghető, 

lesz egy kiégett szobánk, mely szklerotizálódást jelent. Ott vége a 

történetnek. 

 Minden a kihűléssel kezdődik. Tipikus példa erre a férfiak 

körében divatos prosztata problémák széles köre. Aztán a legdur-

vább orvosi beavatkozások jönnek, melyek nem tudják megoldani a 

problémát, csak igyekeznek biztosítani a túlélést. HA BIZTOSÍTA-

NÁNK A KELLŐ HŐT, NEM LÉTEZNE A PROSZTATA BETEGSÉ-

GEK TÖBBSÉGE. MERT OKUK A KIHŰLÉS. Persze mindez éve-

ken át. Hasonlóan A POTENCIAPROBLÉMÁK JÓ RÉSZE IS OR-

VOSOLHATÓ A MEGFELELŐ HŐ BIZTOSÍTÁSÁVAL.  

 Nem lehet sem vizes palackkal, sem forró fürdővel melegíte-

ni az elkopott térízületet, mert a páciens továbbra is arra panaszko-

dik, hogy ott benn, a térdízület fázik, bármilyen meleg vízbe is tesz-

szük a térdet.  

 

A KÜLSŐ HŐ NEM A BELSŐ. A BELSŐ HŐRE VIGYÁZNI KELL, 

NEM SZABAD AZT ELPAZAROLNI, MERT KÍVÜLRŐL NEM PÓ-

TOLHATÓ.  

 

 A szervezeten belül könnyen alakulnak ki hőszigetek, 

hőgócok, melyek önálló életet élnek. Megeshet, hogy valakinek fázik 

a dereka, és ezzel egy időben valahol máshol gyulladása van. Ha-

sonló a helyzet, mint a daganat esetén, amikor adott sejtek kiválnak 

a közös Én irányítsa alól, és azt tesznek, amit akarnak. A hőszigetek 

önálló életet élnek. Ott viszont nem tud működni az Én által működ-

tetett regeneráció a kellő mértékben.  
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 Másik érdekes dolog, hogy sokszor találkozunk olyanokkal, 

akiknek túlzottan melegük van. Például a 20°C hőmérsékletű szo-

bában egyenesen nem bírnak a meleggel, ventillátorral fújatnak ma-

gukra levegőt, vagy légkondival tartanak 17°C hőmérsékletet. Ez 

nagyon csalóka jelenség. EZEKNEK AZ EMBEREKNEK NEM 

TENG TÚL A HŐJÜK, HANEM ELLENKEZŐLEG, BELÜL NAGYON 

HIDEGEK, ÉS EZT AZZAL KOMPENZÁLJÁK, HOGY A TEST KÜL-

SŐ RÉSZEIT TÚLFŰTIK. Az a kevéske hő kívül jelenik meg, mint 

védőburok. Azonban az ott egy túlmelegedést jelent, amit az ember 

azonnal igyekszik lehűteni. Ilyenkor az egész test belseje hideg 

hőgóc, míg a külseje meleg hőgóc. Azonban ez az üzemmód nagy 

hőpazarlás, ami korai szklerotizálódáshoz vezet, azaz korai örege-

déshez, a szervezet idő előtti elhasználódásához.  

 

A HŐHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁVAL FOGLALKOZNUNK KELL. 

ERRE NAGYON JÓK A KRISTÁLYOK ÉS A TUDATOS BELSŐ HŐ 

MENEDZSELÉS. EZ UTÓBBI ALAPFELTÉTEL. AZ ELŐBBI CSAK 

RÁSEGÍTÉS, ABBÓL VISZONT IGEN LÁTVÁNYOS.  

 

  

21.5 Fronthatás, adaptáció 
 

 Ahogy láttuk, az ember folyamatok sokaságának labilis 

egyensúlya, ahol a folyamtok egy része bizonyos mértékig anyaggá 

sűrűsödik, de legtöbb esetben bizonyos mértékig a sűrűsödés és 

feloldódás oda-vissza alakul.  

 A külső környezet változásai komoly hatást fejtenek ki a fo-

lyamatok labilis egyensúlyára. Ilyenkor kissé megbomlik bizonyos 

folyamatok egyensúlya, mely fizikai panaszokban jelentkezik. Ami-

kor egy nap alatt gyorsan változnak a légköri paraméterek (légnyo-
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más, hőmérséklet, páratartalom, erős szél) és sok esetben olyan 

paraméterek, melyeket nem is tudunk nevesíteni és mérni sem, ak-

kor fronthatásról beszélünk. Korunk időjárása egyre szélsősége-

sebb, a két pólus a hideg és a meleg egyre közelebb kerül egymás-

hoz, szinte egyszerre van jelen, nincs átmenet, ami azt jelenti, hogy 

egy nyári napon természetes jelenség, hogy 30°C-ról percek alatt 

lehűl a levegő 15°C-ra egy hideg eső és erős szél által, majd egy 

óra múlva perzselő erővel süt a Nap és párás meleg köszönt ránk. 

Az ilyen gyors és radikális változás, mikor szinte minden paraméter 

változik, a legegészségesebb ember folyamatait is felborzolja. Fiatal 

korban is tapasztalható a vérnyomás ingadozása és/vagy felugrása, 

idegrendszeri feszültség, ízületi fájdalmak, fáradtság, ingerlékeny-

ség, stb. Ilyen korban ezzel még nem foglalkozik az ember. Azon-

ban a mai társadalom úgy beteg, ahogy van, és ez 20 éves korban 

is igaz. Így már ebben a korban is lehet fizikai szinten érezni a front-

hatást. Aki pedig kicsit idősebb és krónikus beteg, annál elviselhe-

tetlen szintre tud jutni a fájdalom és bizonyos mozgások korlátozott-

sága. Ilyenkor az ember mire gondol? Arra, hogy a betegsége, ami-

vel küzd, rosszabbodott. Ami pedig NEM igaz. Viszont ő még be-

szed pár gyógyszert. A kristályok, mivel a folyamatokat harmonizál-

ják, ezért igen látványosan tudnak segíteni ilyen esetekben. Ami azt 

jelenti, ha valakinek erős fájdalmai vannak, akár mozdulni is alig tud 

és azok a front miatt vannak, a kristályok hatására néhány percen 

beül éreznie kell a javulást. Ha nem, akkor nem a front a kiváltó ok, 

meg kell azt keresnünk.   

 Bár beszélünk hideg-, és melegfront érzékenységről, jelen 

esetben a kettő egy és ugyanaz. Ettől eltér az adaptáció, mely 

olyan, mint egy hosszabb front. Ha például eljön a tél és megszok-

tuk a téli időjárást, majd januárban beköszönt egy hét tavasz, ez sok 

esetben frontszerű hatásokat generál. Mivel front nincs, ezért más 
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jellegű szabályzás szükséges. Ez az adaptáció. Mikor a megszokott 

külső körülmények megváltoznak, de nem várható módon, mert té-

len nem várja a szerveztünk a tavaszt, vagy hasonlóan nyáron a 

nagyon hűvös időt, szükséges segíteni a szervezetet abban, hogy 

alkalmazkodjon, adaptálódjon a külső környezethez.  

 A fronthatás, vagy az adaptáció akkor is szükséges, ha több 

száz kilométert utazunk. Ugyanis ekkor nem a változás jön felénk, 

hanem mi megyünk más külső környezeti változásba.   

 A jövőben az időjárás még hisztérikusabb lesz és ma NEM 

sok segítség van az emberek kezében és főleg nem természetes. A 

kristály ilyen. Sőt, hosszútávon csökkentheti a frontérzékenységet 

és az adaptációs nehézségeket is.  

 

 

21.6 Idegrendszer 
 

 Az ember idegrendszere nem más, mint kapcsolata a külvi-

lággal. Az idegrendszer veszi fel a külső ingereket, amelyekkel a 

szervezetnek kell valamit kezdenie. Olyan ez, mint a belégzés és a 

kilégzés. Ha belégzünk, megtelik a tüdőnk levegővel. Kilégzéskor 

kiengedjük. Fontos, hogy a be és kilégzés arányban álljon, azaz 

hasonló mennyiségű levegőt engedjünk be a tüdőnkbe, majd fújjunk 

ki. Ha mindig több levegőt szívnánk be, mint amennyit kilégzünk, az 

bennünk felgyűlne és felfúvódnánk, mint a levelibéka, persze, ha ez 

fizikailag lehetséges lenne. Hasonlóan fontos, hogy az idegrendszer 

által érzékelt ingercunamit fel kell dolgoznunk, a befogadott ingere-

ket ki is kell vezetnünk magunkból, fel kell dolgoznunk. Ha az ideg-

rendszerünk csak belégzésben részesül, kilégzésben pedig nem, 

besokall. Információ-áramlási dugó lesz benne, mint a Stau a német 

autópályán, mely nagyon sok krónikus betegséghez vezethet, mint 
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például a szemen megjelenő hályog, és sok esetben, így most is, az 

igerendszeri túlfeszülés alap.   

 A mai világ túlingerli az embert. Ilyen minden munkahely, a 

közlekedés, már csak az is, hogy túl sok ember él összezsúfolva, 

azaz belelógunk egymás életterébe. Túl sokat dolgozunk, és keve-

set lazulunk. A lazulás fogalma mindenkinél más és más, de közös 

jellemzője, hogy nem ingereljük az idegrendszerünket. Levezetjük 

belőle a feszültségeket. Az említett hármas tagozódás szerint, a Fej-

idegrendszer az egyik pólusunk, az anyagcsere a másik és a két 

pólust a ritmikus rendszerünk választja ketté, ez utóbbi a tavasz, a 

tél és a nyár között.  

 Túl sokat agyalunk, és még a világ is ingercunamit önt ránk, 

így a felső pólusunk eluralkodik rajtunk. Ehhez társul mozgássze-

gény életünk, az élet természetes ritmusait mellőző életvitelünk, 

szívet melengető élmények nélküli életünk, ezek révén a középső, a 

két pólust elválasztó ritmikus rendszerünk összeesik, nem működik 

megfelelően. Harmadikként megjelenik az anyagcsere rendszerünk 

nem megfelelő működése, melynek oka, hogy nem azt esszük, ami-

re szükségünk van, nem olyan ritmusban, hogy az jó legyen, és sok 

olyan dolgot eszünk, amivel kimondottan tönkretesszük anyagcse-

rénket. Valójában ez így teljes csőd.  

 

ALAPELV: AZ IDEGRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK HELYREÁLLÍ-

TÁSA NÉLKÜL SEMMIBŐL SEM LEHET MEGGYÓGYULNI. 

UGYANIS AZ IDEGRENDSZER EGYENSÚLYÁNAK FELBORULÁ-

SA MINDEN KRÓNIKUS BETEGSÉG ALAPJA.  

 

 Az idegrendszer egyensúlyának helyreállítása feltételezi, 

hogy csökkentjük idegrendszerünk bemeneti túlterheltségét. Igen, 

lehet, munkahelyet kell váltanunk. Lehet, párkapcsolatot kell válta-
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nunk. Lehet, le kell szakadnunk szüleinkről. Lehet, le kell választa-

nunk magunkról a rajtunk élősködőket. Biztos, nem kell értelmetlen 

dolgokért aggódnunk, nem kell híradót néznünk, értelmetlen dolgok-

kal foglalkoznunk, a más életébe belekontárkodnunk. Le kell sza-

kadni azokról a sztereotípiákról, melyek felfalják figyelmünket.  

 Az idegrendszer egyensúlyi állapotának helyreállítási feltéte-

le, hogy tudatosan foglalkozunk középpontunkkal, a szívünkkel. Biz-

tos, hogy időt kell szakítanunk hobbink számára és a művészet 

olyan ágára, mely ellazít, felszabadít minket. Biztos, hogy fejlődnünk 

kell a tudatosságban olyan mértékben, hogy bizonyos bejövő inge-

reket fel tudjunk dolgozni. Ide tartozik, ne engedjük magunkat mani-

pulálni bizonyos érdekszférák részéről, főleg olyan téren, amire 

nincs rálátásunk, ahol nem tudunk mit tenni, csak, mint zombi szol-

gálnánk, számunkra értelmetlen és előnytelen célokat. Csak darab-

szám lennénk.  

 Fontos megérteni azt, hogy a túlpörgetett élet, az iskola és a 

társadalom elvárásai miatt, a tizenéves korosztály koravén lett, zö-

mében zombivá alakul, és a korhatár egyre lejjebb tolódik. EZ A 

FOLYAMAT BIZTOSÍTJA A TÁRSADALOM BIZTOS CSŐDJÉT. 

Nem hogy nyugdíjkorról nem beszélhetünk, hanem az emberi civili-

záció megélt átlagos életkora látványosan fog hamarosan csökkeni. 

Ennél jobban csak a népszaporulat.  

 

HA TÚLHAJSZOLT AZ IDEGRENDSZER ÉS NEM TALÁLJUK MEG 

A KÖZEPÜNKET A MŰVÉSZET, A SZÍVGONDOLKODÁS, A MO-

RALITÁS RÉVÉN, AZ ILLETŐ AGYHALOTT LESZ. EZUTÁN HA-

MAROSAN KIESIK A FIZIKAI TEST AZ EMBER ALÓL.  

 

A civilizációs betegségek azért jönnek létre, mert civilizációnk mű-

ködése annyira túlterheli az emberek idegrendszerét, és olyan mér-
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tékben ellehetetleníti az információk kilégzését, hogy ez garantált 

betegség. Sőt, egyre korábbi életkorokban. Akár már gyermekkor-

ban. Oka a jelen értékrend, a fogyasztói társadalom terméke.  

  

SOK ESETBEN AZ IDEGRENDSZER NEM MEGFELELŐ MŰKÖ-

DÉSE A MÁR MEGLÉVŐ KRÓNIKUS BETEGSÉG TÜNETEIT 

HOZZA.  

 

Ilyen egy reuma esetén megjelenő tekerő, csavaró érzés, mely miatt 

járni is alig lehet, esetleg a reumás térdízülettel rendelkező ember 

nem tudja felemelni a lábát. Az idegrendszer működésének harmo-

nizálása után, már az első percben látványosan javul a helyzet, és 

pár perc alatt csodálatos eredményt érhetünk el, nyilván akkor, ha 

ez volt a kiváltó ok. De nagyon sokszor ez a kiváltó ok, csak senki 

nem gondol rá.   

 

 

21.7 Energia 
 

 Az ember energialény. Úgy kell elképzelni, mintha mindenki-

ben lenne egy-egy akkumulátor, mely biztosítja az energiát a szer-

vezet működtetésére. A legjobb esetben ennek az akkumulátornak a 

töltöttsége 50-60%. Ez az ideális állapot. Amikor valaki beteg lesz, 

több energia szükséges, mert a gyógyulás energiaigényes. Ha a 

szervezet sokáig nem bír valamit rendbe rakni, az krónikussá válik. 

Jellemzője, a szervezet nem foglalkozik már vele aktívan, kompen-

zált állapot alakul ki. Például ilyen a magas vérnyomás. Az embert 

nem érdekli, mi az oka, például idegrendszeri vagy anyagcsere-

rendszeri, éli önmagát romboló életét, és gyógyszerrel igyekszik 

kompenzálni ezt az állapotot. Egy ideig megy, aztán egyre újabb és 
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több gyógyszer szükséges ehhez, majd végül borul az egész. Ha-

sonló a cukorbetegség is, és sok más. Azonban ezek az évek óta 

fennálló betegségek egyre jobban lemerítik a szervezetet. Az akku-

mulátor lemerül. A modern ember akkumulátora átlagosan 4-5% 

töltöttséggel rendelkezik, de nem ritka az 1-2%. Ilyen állapotban a 

szervezet éppen csak a létfenntartó funkcióit tudja megoldani, több-

re nincs ereje.  

 

SOK ESETBEN AZ ENERGIAHIÁNYOS RENDSZER A MÁR MEG-

LÉVŐ KRÓNIKUS BETEGSÉG TÜNETEIT HOZZA.  

 

Jellemzően reumában fájdalmak jelennek meg, melyek elsőre úgy 

tűnnek, mint a reuma tünetei. Azonban feltöltve az akkumulátort, 

már az első percekben csökkennek a fájdalmak, persze akkor, ha ez 

volt az igazi ok. Sőt, az energiahiányos állapotban sokkal erősebb a 

frontérzékenység, gyengébb a látás, akár egy dioptriával, nem be-

szélve a fáradtságról, a nem jól működő idegrendszerről.  

 

KRÓNIKUS BETEGSÉGNÉ, ÉRDEMES A NAPOT AZ ENERGETI-

KAI KÉRDÉSEK RENDEZÉSÉVEL KEZDENI, MAJD SZERVI 

SZINTEN FOLYTATNI A KÜLÖNBÖZŐ TERÁPIÁKAT.  

 

 

21.8 Baktériumok, gombák, járványok, paraziták 
 

 A Germán Újmedicinából tudjuk, hogy a baktériumok, gom-

bák akkor jelennek meg túlzott mértékben, mikor valamit megoldott 

a szervezet és jönnek eltakarítani a nemkívánatos dolgokat. Egyéb-

ként mindig bennünk vannak, de egyensúlyban. Elszaporodásuk 

nem véletlen. Ha csak materiálisan tekintünk a betegségre, felbosz-
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szant minket a baktériumok, gombák elszaporodása, és nagyágyú-

val harcba indulunk ellenük. Ezzel fel is borítjuk egyensúlyi állapotu-

kat, meggátoljuk munkájuk befejezését. Olyan ez, mint a láz. Szük-

ség van rá, de oda kell figyelni a mértékére. Nem szerencsés el-

nyomni a lázat azért, hogy dolgozhassunk. Hagyni kell, hogy mű-

ködjön, de vigyázni kell a mértékére, nehogy elégjünk.  

A baktériumok és gombák mindig bennünk vannak, és amikor jön a 

feladat, adott helyen a szervezetben elszaporodnak és teszik a dol-

gukat. Fontos vigyázni a mértékre. És ami még fontosabb, megérte-

ni, mi miért történt.  

 Nagyon érdekes a járványok, fertőzések esete is. Nostrada-

mus éveken át gyógyította a pestist, és ő maga nem lett beteg. Em-

berek százai haltak meg mellette, többek között saját családja, de ő 

maga nem. Annyira egységben volt, hogy nem okozott benne kárt a 

pestis, pedig nyilván ő is megfertőződött, lévén nem volt sem gyógy-

szer ellene, sem űrruhához hasonló védőfelszerelés. Érdemes 

megérteni, miért jön időnként egy-egy járvány. Például a középkor-

ban mások voltak az közegészségi szokások. Mikor az emberiség 

túlzsúfolt lett és már nem lehetett a szennyvizet lazán az utcára ön-

teni, mikor már probléma lett a mosakodás hiánya, kialakult egy jár-

vány, mely fizikailag megtizedelte az emberiséget. Azonban ez taní-

tó jellegű is volt. Rávette az embereket, hogy gondolkodjanak és 

változtassanak. Olyan, mint egy vízözön. Tanító jellegű.  

 Időnként mindig jön egy járvány, mely felhívja a figyelmünket 

egy-egy megoldatlan kérdésre. Ilyenkor áldozatok árán, de fejlő-

dünk, változtatunk. Ilyen fejlődés volt a védőoltások megvalósítása, 

mely nélkül ma nem lennénk ilyen létszámban életben, de ha át-

esünk a ló másik oldalára, akkor az is visszaüt, azaz nem lehet ész 

nélkül minden ellen oltogatni. Egyik pólus, másik pólus. A középút a 

nyerő, ahogy minden esetben.  
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KORUNK PESTISE A CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK SZÉLES 

TÁRHÁZA (DAGANAT, CUKORBETEGSÉG, MAGAS VÉRNYO-

MÁS, AUTOIMMUN BETEGSÉGEK SZÉLES KÖRE, STB.). A JE-

LEN ÁLLAPOTBAN EGY GENERÁCIÓ ALATT KÉPES KIVONNI A 

FORGALOMBÓL MODERN VILÁGUNK MAJDNEM 100%-ÁT.  

 

Vízözön. Mire tanít? Hogy civilizációnk tévutakon jár. Ahogy annak 

idején meg kellett tanulni mosakodni és azon változtatni, hogy a 

szennyvizet nem öntjük az utcára a házunk elé, úgy ma meg kell 

tanulnunk változtatni értékrendünkön, hogy a modern világ ne darál-

jon be minket, hanem szolgáljon. Ha nem tesszük, kihalunk. EZ A 

JÁRVÁNY TANÍTÓ EREJE.  

 

 

21.9 Valóság, virtuális valóság, mese 
 

 A sumer korból származnak az első morális, oktató jellegű 

tanmesék. Nagyon sok elmélkedő, okoskodó tanmese született, 

melyeknek célja volt, hogy a nép egyszerű rétegeit oktassák, nevel-

jék. Ilyenkor mindig egy-egy morális problémát vetettek fel, és az 

állatok, vagy állatok és növények egymás közötti beszédében talál-

ható a tanító jellegű dialógus. Példa erre az Elmélkedés a marha és 

a búzaszem között. Az emberiség hajnalán, az istenek úgy tanítot-

ták az emberiséget, hogy meseszerű, oktató jellegű, vizuálisan átél-

hető és morális tanulságot hordozó elbeszéléseket mondtak, mon-

dattak, játszattak el. Mai világunkba a magyar népmese hozta át ezt 

a szokást, az oktató, tanító jelleget. A Grimm testvérek elismerően 

szóltak a magyar nyelvről, és tanulmányozták a magyar népmesék 

szerkezetét. A magyar nyelvet ősi, részleteiben mindent kifejező 

nyelvnek nevezték. A magyar népmese oktató és tanító jellegét ők 
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maguk is átvették. Napjainkra a világ megváltozott. Bár a gyermekek 

és a felnőttek ugyanúgy szeretik a mesét, de a materializmus idején 

nem hajlandóak vizualizálni, hanem filmen akarják látni. Továbbá 

legyen pörgős, sok akcióval, és a mondanivaló úgy épüljön be az 

agyba, hogy ne kelljen gondolkodni. Ennek a sok kritériumnak iga-

zából az amerikai film felel meg. MINDEN amerikai filmben van 

mondanivaló. Ugyanis kötelező.  

 A mese az varázslat. De mindig van valóság alapja. Az élet 

egy területét veszi nagyító alá, és megmutatja, milyen fejlődést hor-

doz magában egy feladat megoldása. Megoldási sémán keresztül 

tanít, életre nevel. Találkozunk próbatételekkel, melyek beavatási 

utak, megéljük lelki konfliktusainkat, jó és rossz tulajdonságainkat, 

azok kezelését, a párkapcsolati problémákat, a szülőkről való levá-

lást, és az élet nagyon sok olyan helyzetét, mellyel biztosan talál-

kozni fogunk pár évtized alatt. A MESE MŰVÉSZET, A SZÍVRE 

HAT, NEM AZ EGÓRA. Az igazi mesemondó mindig bölcs ember, 

aki tudja a mese szálait szőni az adott alkalomhoz illően. A hallgató-

ság, legyen az gyermek vagy felnőtt, átéli a mesét. Vizuálisan és 

érzelmekben. Olyannyira, hogy szervezetének működési paraméte-

rei is változnak, például emelkedik a pulzusa a feszültség emelke-

désével, majd meditációs szintű megnyugvás tapasztalható adott 

helyzetek megoldásakor. Az agy nem tud különbséget tenni, hogy 

valamit a fizikai világban éltünk meg, vagy virtuális világunkban. 

Ezért az érzelmekkel vizuálisan átélt feladat, megjárt beavatási út 

olyan, mintha a valóságban éltük volna meg. Ez azt eredményezi, 

hogy az életben kész sémákat kapunk. Ha nagy gond van, vissza 

tudunk nyúlni az ősi morális tudáshoz, a meséhez. A mese az ér-

zelmi intelligencia nagyon jó fejlesztője, a napi feszültségek feloldó-

ja. Gyakran a mesét olvasó szülők is megnyugszanak este, míg 

gyermekük álomba szenderül. Ami még fontos, hogy a mesehallgató 

Kristály 

 

 Csalogány    VII.  Túl az anyagon                                      357 

 

mindig befele figyel, megismeri saját magát, szembesül azzal, ő mit 

tenne adott helyzetben, és tanul, fejlődik, korrigálja saját hozzáállá-

sát az élet adott területeihez.  

 Ma már sajnos kevés gyermeknek olvasnak mesét. A szülő 

lemondott erről a televízió javára. EZ NAGY VESZTESÉG A 

GYERMEK SZÁMÁRA. A TELEVÍZIÓ MESÉI AZ EGÓRA HATNAK, 

LEFÁRASZTJÁK A GYERMEKET, SZEMBEN A MŰVÉSZI, A 

SZÍVRE HATÓ MESEMONDÁSSAL. Sok mesefilm akció jellegű, 

kimondottan felborzolja a gyermekek idegrendszerét. Ahelyett, hogy 

belealudnának a feloldó mesébe, nehezen alszanak el, rosszul al-

szanak a bennük létrejövő idegrendszeri feszültségtől.   

 A mese nem csak a gyermekekről szól. Remek megoldás 

párkapcsolati problémák, munkahelyi nehézségek, az élethez való 

nem megfelelő hozzáállás esetén, és az élet szinte minden problé-

mája terén. Szerencsére több pszichológus is előszeretettel alkal-

mazza ezt a módszert, jó eredménnyel.  

 

 
21.10 Rövidlátás 
  

 A látás kardinális kérdés. Nem csak azért, mert materiális 

világunkból a legtöbb információt a látás révén vesszük fel, hanem 

azért is, mert látásunk minősége összefüggésben van látásmódunk-

kal, ahogy a világot látjuk, majd éppen ezért, gondolkodásunkkal.  

 Amikor a gyermek 9-10 éves lesz, szervezete erőteljes fejlő-

désen megy át. Ha ekkor az Énje aktívan részt tud venni a test fel-

építésének szervezésében, látása egészséges lesz. Fontos, hogy 

aktív és érdeklődő gyermekként éljen abban a korban, sok minden-

nel találkozzon, sok inger érje, többek között a művészet (agyago-

zás, festés, zene) is. Fontos felfedeznie a világot, annak a sokszí-
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nűségét, szépségét, érdekességét. Ha azonban külső ingerek nem 

nagyon érik, mert mondjuk jótanulónak készül, egész nap iskola, 

délután tanulás a szobában, környezete ingerszegény, akkor a 

gyermek elszakad a világtól (az internet és a televízió nem pótolja a 

valós külső ingereket). Ilyenkor saját kis világot épít fel magának. 

Hamar eljut arra a szintre, hogy nem is kívánkozik ki a külső világba, 

mert nem látja át azt, ezért félni fog tőle. Rövidlátása szemüvegben 

mérhető, azonban az élet távolabbi dolgait szintén nem látja, ezért 

fél tőlük. A rövidlátó gyermeknek élénk, érzelemdús belső világa 

van, de fél a jövőtől, a sorstól. A mai iskolarendszer és ehhez társuló 

otthoni megfelelési kényszer, így együtt alakítják a gyermekeket az 

első iskolai években egy életre rövidlátóvá. Megfosztjuk a gyermeket 

attól, hogy a saját életét jól lássa. Megesik, azt mondja anyuka lá-

nyának: ha nem leszel jó tanuló, mehetsz a gyárba három műszak-

ban dolgozni. Ezt rendszeresen elismételve olyan programot alakít 

ki, mely garantálja a jó erős mínuszos dioptriákat. Lánya lehet orvos 

lesz, lehet jobban fog dolgozni, mint a legtöbb férfi (egy ideig), de 

nem fogja felismerni női mivoltát, félni fog az élet dolgaitól, élet-

szemlélete miatt élete és ő maga is összeomolhat, akár komoly be-

tegséget is összehozhat magának. Aztán 40-50 évesen lehet kez-

deni az alapoktól a korrekciók elvégzését, de a dioptriák már ma-

radnak, igaz lehet csökkenteni a mértéküket. A rövidlátó beszéd 

közben messziről kezdi, nehezen jut el a lényegig. A rövidlátáshoz 

kötődik még a pajzsmirigy, a szív sérülékenysége és a Solar Plexus 

csakra nem megfelelő működése. Globálisan az asztráltest, a lélek 

nem fejlődik ki kellően. Félni fog a világtól. Ha belevág valamibe, 

nehezen. Ha úgy tűnik, könnyedén teszi, valójában csukott szemmel 

vág bele dolgokba.  

 A távollátás összefügg azzal, hogy gyermekkorban a fiatal 

nem rendelkezett saját belső élettel, mindig kinn volt a világban, 
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nem tudott saját magával intim viszonyba kerülni. Karaktere is olyan 

lesz, egokiterjesztő, aki sokszor szerepeket, játszmákat játszik, mert 

nem tudja megélni az intim, bizalmas belső világát, az nincs neki. 

 A szemtengelyferdülés karmikus dolog. Valami olyat tett ko-

rábbi életében, ami sok embernek rossz volt. Míg a rövidlátó nem 

látja az élet távolabbi dolgait, a távollátó a jelenben igazodik el ne-

hezen, a szemtengelyferdülés azt generálja, hogy az illető torzan 

látja a világot. Ennek csak egyik megnyilvánulása, hogy mindig ráüt 

a kezére a kalapáccsal, mellényúl dolgoknak, de az életben is igaz 

mindez. Nem csak fizikailag nyúl mellé, hanem az élet eseményei-

nek, történéseinek is. Bal szem tengelyferdülése azt eredményezi, 

hogy nehezebben boldogul otthon, a házban, a családban. A jobb 

szemen található tengelyferdülés a világban való érvényesülést ne-

hezíti, nehézkesen látja a világot, annak lehetőségeit és ebben a 

saját helyét és szerepét. Nehezen érti meg, hol van a világ, hogy 

néz ki és ő ebben hol van, adott cselekedete milyen reakciót vált ki.  

ADÓS FIZESS. Korábbi karma beteljesülése.  

 Más az, amikor egészséges szemű gyermekeinket az iskolá-

ban rövidlátóvá tesszük. Ez ott is visszaüt, hogy nagykorukban min-

dig meg kell majd nekik mondani, merre van előre. Maguk nem lát-

nak majd távolra. Nyilván, jó ez a fogyasztói társadalomnak, de nem 

jó sem az egyénnek, sem a civilizációnknak. Az egészséges fejlő-

dést megtörjük, olyan feltételeket biztosítunk, melyek nem a legmeg-

felelőbbek, és ennek egyik látható megnyilvánulása a rövidlátás, az 

évek során egyre erősebb szemüveg. Ez utóbbi segédeszköz, mely 

segít a fizikai látásban, de az élet érzékelésében nem.  

 Fiatal korban sok minden javítható, vagy visszafordítható. A 

szellemi oldalról kell közelíteni, a folyamatokon át. Ehhez minden-

képp szükséges széles látókörű szemész orvos és az őt támogató 

családi háttér. Lehet egyszer majd, az iskola is belép a körbe.  
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21.11 Kristály programok I. 
 
 Spirituális fejlődésem útján találkoztam a kristályok csodála-

tos erejével, bár ez mai ismereteim szerint inkább egy demo volt. De 

pont így volt jó. Megkaptam az első impulzust, az első lökést, mely 

elindított az utamon. Megtanultam, ha összehangolódom a kristállyal 

és megkérem, ezt vagy azt a szervemet regenerálja, bizony érezhe-

tő mód el kezd lüktetni az adott szerv, sőt, sok minden más is, ami 

oda kötődik vagy érintett. Aki figyelmes, rájön, a kínai orvoslás 

mennyire igaz a szervek egymásra hatását tekintve. Hamar megér-

tettem, erre nem mindenki képes. Ma már tudom, azért, mert ez 

nem az ő karmája. Azt is megértettem, amikor spirituális képzésen 

azt mondják, erre meg arra mindenki képes, az nem igaz. A 100-150 

fő helyett 10 embernek volt ott a helye. Nekik ment, a többi próbál-

kozott. De nem baj ez, mert mindenkinek jogában áll saját magát 

kipróbálni. Az ilyen képzések után a többség hazament és többé 

nem tett semmit abból, amit tanult. Az a 10 ember, akinek ott volt a 

helye, az tett.  

 Mivel a kristály mindenki számára jó, mert támogatja a rege-

nerációt, lévén az anyagon túli folyamatokat harmonizálja, úgy gon-

doltam, az nem lehet akadály, hogy a legtöbben nem tudják felvenni 

a kapcsolatot ezen anyagba zárt szellemi lényekkel. Mert a kristály 

él. ÉLŐ LÉNY. Aki nem ismeri a nyelvüket, a kommunikáció módját, 

hiába is szeretné megtanulni, ezért úgy gondoltam, automatizálni 

kellene a folyamatot. Mérnök lévén adódott a már megszokott, szé-

les körben alkalmazott módszer, amit a rádió vagy a televízió-

csatornák kiválasztásakor használunk. Az embernek nem kell tud-

nia, milyen sok fizikai törvény ismerete szükséges ahhoz, hogy a 

televízióján 120 csatornát nézhessen, és maga döntheti el, mit néz 

meg és mikor, ahogy a legtöbben azt sem tudják, hogy működik a 
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repülőgép, mégis repülnek. Azért fizetjük a mérnököket, hogy talál-

ják ki, oldják meg és adják ide a végeredményt olyan formában, 

hogy az átlagember is használhassa a televíziót.  

 Ennek mintájára megalkottam a programozott kristályokat. 

Ez azt jelenti, hogy a nagy egészet sok részre bontva, egymással 

szorosan összefüggő részekre, programok készültek, melyek adott 

problémák mentén körvonalazódnak. Úgy nem működik a kristály, 

hogy úgy általában oldja meg ezt vagy azt. Konkrét, egzakt módon 

kell megmondani, milyen területen hasson, ekkor viszont a hatás 

igen látványos. Minél egzaktabb és szűkebb a terület, annál hatáso-

sabb. Ezen túl érdemes a kapcsolódó, összefüggő területeket is 

harmonizálni, mert így a hatás sokkal tartósabb.  

 A kristály az anyagon túli folyamatokat harmonizálja az uni-

verzum bölcsessége révén, sosem a tünetekre hat. Ha nagyon elta-

láltuk az okot, akkor a hatás olyan, hogy azonnal érezhető a tünet 

enyhülése is, amellett, hogy az ok harmonizálódik.  

 Találkoztam olyan emberrel, aki járt a tengeren túl egy indián 

rezervátumban, ahol a sámán adott neki két kavicsot és ajánlotta, 

ezeket hordja csak a nyakában egész életen át. Látta rajta a sámán, 

hogy milyen szervi problémája van. És a földről felvett két kavics, 

amit a sámán „beprogramozott”, remekül működött. Az illető gyer-

mekkora óta szívproblémáktól szenved, A két kavics nem oldotta 

meg a gyermekkori problémát, de azóta sokkal jobban van. Nem 

cserélte ki senki sem a szívét anyagi szinten, de ugyanaz a szív 

funkcionálisan sokkal jobban működik. A sámánoknál a víz, kavics, 

kristály, mind egy fogalom. Szerintem, ha nem is egy, de minden-

képp hasonló.  

 Egy színes féldrágakő, szerkezetéből adódóan bizonyos fo-

lyamatokat harmonizál. Nem mindent, hanem azt, amire képes 

struktúrája révén. A görög kultúra óta írásos formában jegyzik, hogy 
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mely drágakövek, milyen problémák esetén hatásosak. Testi, lelki, 

szellemi szinten hatnak, melyik hol. Ilyen kristályok: Amethyst, 

HegyiKristály (Kvarc), Succinum, Carneol, Chalcedon, Chrysolith, 

Pallasit, Chrysopras, Gyémánt, Dioptas, Granat, Hematit, Heliotrop, 

Zirkon (Hyazinth), Jaspis, Malachit, Onyx, Opal, Rózsakvarc, 

Rubellit, Rubin, Saphir, Smaragd, Topaz. Ezeket ma is használják, 

például gyógyhatású készítményekbe keverik őrlemény formájában.   

 Azonban az egyszerű dolog a nagyszerű. Minél mezeibb egy 

hegyikristály, kavics, üvegdarab, annál jobban univerzális. Struktúrá-

jából fakadóan nem korlátozza semmi a harmonizáló tevékenységet. 

Az utcáról felvett kavics, egy üvegdarab megmutatva neki a követ-

kező programokat, remekül működik egy életen át.  

 Perszene ne felejtsük el, hogy a modern ember egészsége 

annyira gyengécske, hogy gyakran csak erős gyógyszerek képesek 

őt életben tartani, vagy élhető életminőséget biztosítani számára. 

Ezeket a gyógyszereket nem szabad és nem is lehet kidobni. A kris-

tály segíteni tudja a szervezetet a regenerációban, ennek eredmé-

nyeként kevesebb a mellékhatás, hatékonyabb a gyógyszer, a szer-

vezet több energiával rendelkezik és jobb lehet a regeneráció.  

 A következőkben bemutatásra kerülnek a programok, melyek 

önállóan futtathatók ugyanazzal a kristállyal. Sőt, egyszerre öt prog-

ram is. A programok használatának nincs ismert mellékhatása, nem 

lehet túl sokat használni őket. Egyszerűen az univerzum bölcs ereje 

nyilvánul meg. Ez a morális technika, a szeretet erejével hat. Olyan 

ember is használhatja, aki nem tudja, hogy a kristály Élő Lény.  

Fontos szempont, hogy életünkkel, gondolkodásunkkal támogatnunk 

kell a harmonizáló tevékenységet. Ha egész napi életünkkel a har-

mónia ellen teszünk, akkor a kristályok hatása nem lesz hosszú.  

 A programok sorrendje nem követ semmilyen logikai rendet, 

egyszerűen így hozta őket az élet.  
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1. Idegrendszer 

Mint láttuk, minden esetben a krónikus betegségek egyik forrása az 

idegrendszer kimerülése, egyensúlyának felborulása. Így, ha nem is 

ez a betegség látszólagos oka, mindenképp érdemes vele foglal-

kozni. Ami nem csak a kristály programok alkalmazását jelenti, ha-

nem az életszemlélet átalakítását is.  

 

Milyen esetekben: 

• idegrendszeri problémák, idegsorvadás, idegpálya blokkok, 

ideggyulladás, ideggyök gyulladás, szklerózis multiplex, 

demyelinizációs folyamat, szorongás, hangulatingadozás, nyug-

talanság, feszültség, idegi görcsös állapot, görcsös viselkedés, 

• idegrendszeri eredetű, de más testrészekben megjelenő fájdal-

mak (ízületek, végtagok, stb.), főleg krónikus betegeknél,  

• mivel a legtöbb civilizációs betegség oka az idegi túlterhelés, 

idegrendszeri összeomlás, ezért nagyon sok esetben alap prog-

ram lehet 

• idegrendszeri problémák visszamaradt következményei (ha már 

nem is létezik az ok) 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom, vagy eseményszerűen, ha 

szükséges,  

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként.  
 

 

2. Vér, csont, hormon, mirigy 

Az ember tudatos lény. Az Én szervező erővel bír, mint olyan, gyó-

gyító erővel. Minden betegség az Én nem megfelelő hozzáállása az 

élet bizonyos dolgaihoz. A betegségből történő meggyógyulás nem 
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más, mint tanulás, az Én magasabb minőségi szintre jut. Az Én a 

vér által jut el a fizikai test részeibe, fontos szerepe van ezért a vér 

minőségének. A Csont pedig maga a megsűrűsödött Én. A csontrit-

kulás az Én öngyilkossági kísérlete. A vér, a csont, hormon, mirigy 

program négy alapvető és egymással összefüggő területet ölel fel. 

Ezért ez egy alap program.  

 

Milyen esetben: 

• vér, vérminőségi problémák, elsavasodás,  

• hemofilia, idiopatiás trombocitopénia, 

• váz és csontrendszer problémái, csontritkulás, csontfájdalmak, 

• hormonrendszer problémái, 

• mirigyrendszer problémái,  

• enzim, koenzim problémák 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom, vagy eseményszerűen, ha 

szükséges,  

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 
 

 

3. Hőintegráció 

Az Én csak megfelelő hőminőség esetén tud jelen lenni és szervező 

erővel intézkedni, rendet tenni. Más a szellemi lény hője, 

hőminősége, akik vagyunk, és más a külső hő, mondjuk a meleg víz. 

A krónikus betegség kialakulása: Kihűlés → Gyulladás → 

Szklerotizálódás. Gyógyulni csak megfelelő hőminőség biztosításá-

val lehet. Fontos úgy biztosítani a kihűlt részek hőminőségét, hogy 

közben ne lobbantsunk be a szervezet más területein lappangó 

gyulladásokat. A kristály ebből a szempontból is tökéletes megol-
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dás. A hőszigeteket, legyenek azok kihűlések vagy gyulladások, 

integrálja a nagy hőszervezetbe.  

 

Milyen esetben: 

• krónikus betegségek esetén alap program,  

• mikor kihűléssel találkozunk térdben, gerincben, derékban, lá-

bakban, vagy ellenkezőleg, erős gyulladásos folyamat zajlik, 

• lázas állapotban 

Alkalmazás:  

• általános esetben: havi 1-2 alkalom, vagy eseményszerűen, ha 

szükséges, 

• krónikus gyulladásos vagy szklerotizáló betegségek esetén napi 

1 alkalom, 

• akut esetben: napi 2-3 alkalom 
 

 

4. Gerinc (egész) 

Legtöbb esetben a gerinc maga nem a betegség forrása, hanem 

rajta csattan az ostor, legtöbbször alig vesszük észre, hogy gerinc-

problémánk van. Leggyakrabban, csak amikor már nagy a baj.  

Néha még nem is jelez a gerinc, de fáj a térd, zsibbad a láb. A ge-

rincproblémák gyakran kapcsolódnak az idegrendszerhez is.  

 

Milyen esetben: 

• gerincproblémák, gerinccsatorna szűkület, gerincsérv, porcko-

rongsérv, kopások, sérülések  

• gerinc csigolya problémák, gerincferdülés,  

• gerinchez tartozó izmok, szalagok, idegek problémái, isialgia 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,  
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• eseményszerűen, ha szükséges,  

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 
 

 

5. Gerinc (felső) vállak, nyak 

Milyen esetben: 

• fájdalmak, problémák a nyak, a vállak terén, karokban, kezek-

ben, a gerinc felső részében,  

• feszültség, fájdalom a vállizmokban, karizmokban, nyak terüle-

tén 

• gerincsérv, porckorongsérv ezen a területen, gyulladások, fáj-

dalmak, kopások 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom, vagy eseményszerűen, ha 

szükséges,  

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 

 

 

6. Gerinc (alsó) derék, csípő 

Milyen esetben: 

• fájdalmak, problémák a derékban, derék körül, forgóban, ke-

resztcsontban, a gerinc alsó részeiben, isialgia 

• ezen a részen található izmok fájdalmai, problémái, 

• ezen a területen található gerincsérv, porckorongsérv, csigolya 

problémák 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom, vagy eseményszerűen, ha 

szükséges,  
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• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 
 

 

7. Gerinc (alsó), csípő, láb, lábfej, talpak 

Milyen esetben: 

• fájdalmak, problémák a gerinc alsó részében, gerinccsatorna 

szűkület, ide tartozó izmok, szalagok, idegek, 

• ezen a részen található kopások, sérülések, csigolya problé-

mák, isialgia 

• a láb vénás rendszerének és nyirokrendszerének pangása ese-

tén, láb dagadása, vizenyőssége,  

• fájdalmas, nehéz, erőtlen láb,  

• fájdalmas lábfej, talp, zsibbadás ezeken a területeken,  

• nehézkes, erőtlen járás, fáradó lábak  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom, vagy eseményszerűen, ha 

szükséges,  

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 

 

 

8. Térd, porcok 

Milyen esetben: 

• térd, porc problémák, fájdalmak, gyulladás, reuma, artrózis, 

nekrózis,  

• térdízület környéki nyirokrendszer, vénás rendszer pangása 

• térdízületi ödémák, pannusok, kóros ízületi folyadék képződése,  

• sérült porcfelület,  

• térdízületi szalagok, szövetek problémái 
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• térd nehézkes működése, erőtlenség, fájdalmas járás 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom, vagy eseményszerűen, ha 

szükséges,  

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 
 

 

9. Vitalitás 

Az energiaprogramok közül az, amelyik hasonló elven működik, mint 

a hőintegráció. Az integrálja a hőgócokat a hőszervezetbe. A Vitali-

tás program újraosztja a szervezetben az energiát, de nem jelenti új 

energia bevitelét. Ezért akkor érdemes ezt alkalmazni, ha amúgy 

van energiánk, de valahogy mégis szétesettek vagyunk. Jó továbbá 

akkor is, ha csak úgy nem érezzük jól magunkat, ezen túl remekül 

támogatja a krónikus betegségekből történő lábadozást, javulást. 

Este, éjjel is alkalmazható, nem zavarja az alvást. Ez az energia 

újraelosztása, de azé, ami van. Az energia újraelosztás révén fáj-

dalmak is enyhülhetnek.  

 

Milyen esetben: 

• krónikus kimerültség, fáradtság, 

• akut kimerültség, fáradtság 

• gyakran különböző területen megjelenő testi fájdalmak, esetleg 

párhuzamosan több helyen, de egyszerre megjelenő testi fáj-

dalmak 

Alkalmazás 

• általános esetben: alaklomszerűen 

• krónikus betegségekben 2-3 naponta 

• akut esetben napi 1-2 alkalom 
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10. Alvás 

Segíti a szervezetet, hogy átálljon éjszakai üzemmódba. Ehhez 

azonban fontos, hogy ne feküdjünk le tele hassal, felfokozott ideg-

rendszerrel, azaz a napi aktivitásokkal, mert nem tudunk átállni éj-

szakai üzemmódra.  

Ha esténként rendszeresen nehezen alszunk el, idegrendszer, szív 

lehet az ok. A rendszeres ébredés éjjel 1-3 között máj, 3-5 között 

tüdő, 5-7 között vastagbél problémákra utal. Ezekkel külön érdemes 

foglalkoznunk, különben nem lesz kellő minőségű alvásunk.  

 

Milyen esetben: 

• nehéz elalvás, rossz alvásminőség, gyakori éjjeli felébredés, 

órákon át tartó ébrenlét az éjszaka alatt 

Alkalmazás: 

• szükség esetén: kúraszerűen, pl. egy hétig minden éjjel több 

órán át, akár egész éjjel. 

• Hosszabb távon két-három naponta éjjel, alváskor, így akár hó-

napokig folyamatosan. 
 

 

11. Reuma, RA, SA 

Milyen esetben: 

• rheumatoid arthritis,  

• mindenféle reuma, 

• Bechterew betegség,  

• ha már „kiégett a reuma”, a következmények enyhítésére, akár 

évekkel később is (reuma nélkül) 

• ismeretlen eredetű fájdalmak, 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   
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• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 

 

Úgy reumánál, mint egyéb esetekben is alapvető fontosságú a meg-

felelő, a helyzetnek megfelelő táplálkozás. Például a reumás vagy 

az artrózis okozta gyulladást belobbantja a magas GI (glikémiás 

indexű) táplálék. Ezért reumában szinte teljes mértékben tilos a cu-

kor, a magas cukortartalmú gyümölcsök és általában ilyen ételek 

fogyasztása Fellobbantja a gyulladást. Az étrendet legjobb a GI 

alapján összeállítani. Persze figyelni kell a fehérjékre, azok minősé-

gére és mennyiségére, illetve az egyéb allergénekre.  
 

 

12. Szem, látás 

Milyen esetben: 

• mindenféle szemprobléma, szembetegség, romló éleslátás (máj 

és  vese programok is), szem karikák, mélyedések, táskák, 

• „fáradt”, „fájdalmas”, „csalódott” arcmimika 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 

 

 

13. Női egészség 

Milyen esetben: 

• nőiesség hiánya az életben, túl férfias viselkedés,  

• kismedencei problémák, ciszták,  

• női nemi szerv problémái, 

• endometriózis,  
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• menstruációs problémák,  

• hólyag problémák, hólyagsüllyedés,  

• húgyúti problémák, inkontinencia, 

• kötőszöveti problémák,  

• szexualitás problémák akár testi, akár lelki szinten levő okok, 

melyek gátolják a kiteljesedést,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként, vagy alkalomszerűen. 

 

 

14. Bőr 

A bőr jól tükrözi a szervezet egészségi állapotát. A bőrön megjelenő 

külső jelek mindig hordoznak belső információkat. A bőrt önmagát 

meggyógyítani a fizikai sérüléseket leszámítva szinte lehetetlen, ha 

nem foglalkozunk a belső folyamtok harmonizálásával is.  

 

Milyen esetben: 

• sérülések, sebek, égések, gyulladások a bőrfelületen  

• pattanások, elszíneződések, pigment hiány vagy többlet,  

• bőrbetegségek, autoimmun bőrbetegségek, ekcéma, pszoriázis, 

pikkelysömör 

• ráncok, öregedési jelek a bőrön,  

• a bőr megfiatalítása, arcbőr megfiatalítása, arcmimika javítása,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 
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15. Máj, epe, lép, hasnyálmirigy, vese, mellékvese 

Milyen esetben: 

• máj problémák,  

• lép problémák,  

• vese problémák,  

• mellékvese problémák,  

• erőtlenség, fáradékonyság,  

• szteroid szedése,  

• fogyókúra idején 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

• A kezelés erőt ad, de éjjel is alkalmazható. 
 

 

16. Bél, gyomor, emésztés 

Milyen esetben: 

• bél problémák esetén, sebek, sérülések a bélrendszerben,  

• emésztési, felszívódási problémák,  

• vastagbél problémák, 

• bélflóra egyensúly visszaállítása,  

• IBS, allergia, fekélyek, görcsös állapotok,  

• gázosodás, puffadás, 

• hasmenés, szorulás,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 

Kristály 

 

 Csalogány    VII.  Túl az anyagon                                      373 

 

17. Fájdalom 

Ismeretlen eredetű fájdalmak esetén. Ha jól ismerjük az adott fájda-

lom okát, akkor az oda illő programot érdemes használni.  

 

Milyen esetben: 

• testi fájdalom, bármilyen eredetű, fejfájás, migrén 

• lelki fájdalom,  

• érgörcsök,  

• ízületi fájdalmak, műtétek, sérülések utáni fájdalom, izomláz,  

• csontfájdalom, csonttörés, repedés, csonthártyagyulladás,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 
 

 

18. Joker 

A négy alapszerv működését támogatja, melyek részt vesznek a 

fehérjeszintézisben. Ezek a szív, máj, tüdő, vese. Ezek működése 

és a fehérjeszintézis kihat az izomrendszer, immunrendszer, csont-

rendszer, hormonrendszer, idegrendszer működésére.  

 

Támogatja: 

• a szív, máj, tüdő, vese működését,  

• a fehérjeszintézis folyamatait,  

• az izomrendszer, immunrendszer, csontrendszer, hormonrend-

szer, idegrendszer működését 

Alkalmazás:  

• kúraszerűen 1-2-3 hónapig, napi 2-3 alaklommal 

• a felsoroltakon kívül, sok területen tud javulást eredményezni, 
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19. Legjobb program 

Ha már nem tudjuk, mit tegyünk, bízzuk a döntést az univerzum vég-

telen intelligenciájára, a Kristályra, mely tudattal rendelkező élő lény. 

 

Milyen esetben: 

• ha nem tudjuk, mi okozza a legkellemetlenebb test és vagy lelki 

tünetet,  

• már több program kipróbálása sem hozta az elvárt eredményt, 

Alkalmazás: 

• alkalomszerűen   
 

 

20. Szív és érrendszer 

Milyen esetben: 

• szív, szívritmus problémák,  

• magas vagy alacsony vérnyomás,  

• érrendszeri problémák,  

• vénák, visszér problémák,  

• érrendszeri pangás, 

• nyirokpangás, nyirokrendszeri problémák, 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

• érdemes vele aludni is 
 

Szív és érrendszeri problémák esetén gyakran kell foglalkoznunk a 

pajzsmiriggyel, mellékpajzsmirigyekkel, májjal, cukorbetegséggel, 

inzulin-rezisztenciával, általában az anyagcsere rendszerrel és min-

dig a napi mozgással, helyes táplálkozással és életszemlélettel. 
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21. Kötőszövet 

Milyen esetben: 

• kötőszövethez kapcsolódó problémák esetén:  

o kötőszöveti gyengeség, kötőszöveti betegségek 

o kötőszöveti autoimmun folyamatok 

o kötőszöveti gyulladások, 

o kötőszövet regenerálása,  

o kollagén egyensúly helyreállítása 

o aranyér   

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 

 

 

22. Paraziták, rovarok, fertőzés, járvány 

Milyen esetben: 

• megelőzés 

• akut esetben az orvosi kezelés támogatására 

• paraziták, férgek jelenléte, 

• rovarok csípése, darázs, méh, 

• ismeretlen eredetű „ragadozók” által okozott sérülések,  

• gombás fertőzések (pl. candida), 

• bakteriális fertőzések (pl. nőgyógyászati) 

• vírusos fertőzések (pl. influenza) 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom (prevenció),   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként  
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• akut esetben napi 2-3 alkalom, 1x Energia és/vagy 

Csakratisztítás, 1 alkalom Reguláció programok szükségesek 

kiegészítésként, a fertőzés tüneteinek elmúlását következő hét-

tel bezárólag 
 

 

23. Tüdő, légzőrendszer 

Milyen esetben: 

• tüdő problémák,  

• légzőrendszer problémái,  

• gyulladások ezen a téren,  

• kórokozók elszaporodása ezen a téren, 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

 

 

24. Gyulladás 

Milyen esetben: 

• testi szintű gyulladások, 

• lelki szintű gyulladások (akuttá vált, megoldatlan lelki problé-

mák)  

• testi és lelki szintű fájdalmak, melyek oka gyulladás, 

• a gyulladás okozta következmények enyhítése akkor is, ha már 

nincs gyulladás, akár évekkel később 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom,  

• akut esetben: 2-3 óránként 
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25. Artrózis 

Milyen esetben: 

• artrózis esetén,  

• artrózis okozta gyulladás esetén,  

• fájdalom artrózis miatt,  

• nekrózis esetén 

• artrózis okozta következmények enyhítése, még ha nem is 

érezzük az artrózis jelenlétét 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,  

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

 

 

26. Izom 

Milyen esetben: 

• izomsérülés, mikrosérülés,  

• izomláz, izomlázszerű érzés,  

• izomedzés, amikor az ember korlátozott a mozgásban,  

• gerincproblémák esetén a gerinc melletti izmok edzése, az ott 

megjelenő fájdalmak esetén,  

• krónikus betegségek esetén, 

• betegség miatt sorvadt izmok esetén segíti az alvást 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

• sorvadt izomzat esetén egész éjjel használva, segítheti az al-

vást. 
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27. Fogyás 

Milyen esetben: 

• fogyás céljából csak akkor, ha: 

o táplálkozás támogatja a fogyást,  

o napi 45 percet mozgunk kötetlenül a szabadban,  

o ha életszemléletünk révén nem zárkózunk el a világtól,  

o ezen feltételek nélkül értelmetlen a program használata 

• vizenyős lerakódások, úszógumik jelenléte 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

• szükséges pajzsmirigy, emésztés, máj, mellékvese, szív és ér-

rendszer, vastagbél területekkel is foglalkozni 
 

 

28. Autoimmun 

Az autoimmun betegség a lélek öngyilkossági kísérlete. Lassú halál, 

mely inkább figyelemfelkeltő, mintsem halálugrás, viszont folyama-

tos fizikai leépüléssel jár, melyhez részben éppen ezen okokból fa-

kadóan csatlakozik a további lelki leépülés. Egy önpusztító mókus-

kerék, melyből nem könnyű kiszállni. Az élet során lelkünk olyan 

dolgokat él meg, melyek egy idő után felvetik benne azt a kérdést, 

hogy ezt így, ebben a formában nem szeretné tovább tenni. Az au-

toimmun betegség formája utalás az igazi lelki okra. Érdemes el-

gondolkodni, mikor az egyetemista autoimmun betegséget hoz létre 

magának, vagy egy párkapcsolatban vagy munkahelyen. Az pedig, 

hogy a modern világban az emberek nagy százaléka valamilyen 

autoimmun betegségben szenved, arra utal, hogy a lelkük nem any-

nyira élvezi a modern világot, inkább itt hagyná az egészet.   
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Milyen esetben: 

• autoimmun betegség, 

• fájdalmak ilyen okok miatt, 

• a betegség testi és lelki következményei esetén, akár az auto-

immun folyamat inaktivitása esetén is, vagy évekkel az autoim-

mun folyamat leállása után 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom, 

• akut esetben: 2-3 óránként, akár folyamatosan 

 

 

29. Depresszió 

Milyen esetben: 

• mindenféle depresszió, 

• szorongás,  

• félelmek,  

• rágódás, körkörös gondolatok,  

• önbizalomhiány,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

• akár egész éjjel alváskor 

 

 

30. Arc, fej, haj 

Minden a fejen, fejben levő szerv esetén, akár funkcionális, akár 

fizikai problémák esetén. 
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Milyen esetben: 

• fej, az ott található szervek problémái,  

• orr problémái, orrfolyás, bakteriális egyensúly felborulása,  

• arcüreggyulladás (lelki oka, hogy bár arcunk mosolyog, legin-

kább nem tennénk, és rendszeresen élünk így) 

• horkolás fejhez kötött okai,  

• ráncos arc, ráncos homlok, megöregedett arcbőr,  

• szem alatti karikák, táskák,  

• hajhullás, korpásodás, őszülés,   

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

 

 

31. Orr (szaglás), torok 

Milyen esetben: 

• orrhoz kötődő problémák,  

• folyamatos orrfolyás, váladékképződés,  

• torokhoz kötődő problémák,  

• folyamatos krákogás, torokköszörülés,  

• ezen a téren megjelenő gyulladások, bakteriális egyensúly fel-

borulása,  

• arcüreggyulladás,  

• csökkent szaglóképesség,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 
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32. Fronthatás 

Milyen esetben: 

• fronthoz kötődő: 

o fájdalmak,  

o általános erőtlenség, erőtlenség végtagokban,  

o szétesettség érzése,  

• reuma, immunproblémák, szív és érrendszeri betegségek, ideg-

rendszeri problémák, hormonális problémák, megmagyarázha-

tatlan kellemetlen érzések,   

Alkalmazás: 

• frontérzékenység ismeretében, általános esetben: heti 1-3 alka-

lom, mint a frontra való érzékenység általános csökkentése,  

• akut esetben: 2-3 óránként (naponta több front is jöhet) 

• alkalmanként 
 

 

33. Fül, hallás 

Milyen esetben:  

• fül, hallórendszer problémái, 

o gyulladás 

o fájdalom,  

o sérülés, seb,  

o fertőzés, 

• nagyothallás,  

• fülcsengés (egyfelől kötődik a vesékhez, másfelől oka még, 

hogy oly dolgokat hallunk, amiket nem tudunk feldolgozni) 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként. 
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34. Cukorbetegség 

Milyen esetben: 

• cukorbetegség, 

• cukorbetegség szövődményei,  

• hasnyálmirigy probléma,  

• inzulinrezisztencia,  

 

Ha a táplálkozás nem megfelelő, ha idegrendszerünk túlterhelt, a 

program használata értelmetlen 

 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 

 

Sok esetben a hirtelen fellángoló gyulladás (reuma, artrózis) azon-

nal látható mód csökken, ha táplálkozásunkból kihagyjuk a magas 

GI (glikémiás index) élelmiszereket, radikálisan a cukrot, édes gyü-

mölcsöket.  
 

 

35. Csakratisztítás 

Energetikai program, mely megtisztítja a csakrákat, így lehetővé 

teszi a természetes energiák beáramlását. Mivel a csakrák fizikai 

szinten a mirigyek felett vannak, ezért a mirigyrendszer és ezáltal a 

hormonrendszer megfelelő működése nem valósul meg a csakrák jó 

működése nélkül.  

Ez energizáló program, ezért inkább délelőtt, maximum délután 

négy óráig érdemes alkalmazni. Esti alkalmazása erőt ad buliba 

menetel előtt, este csak ilyen célból használjuk.  
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Milyen esetben: 

� krónikus betegségek esetén,  

� krónikus kimerültség, krónikus fáradtság,  

� akut kimerültség, akut fáradtság,  

Alkalmazás: 

• általános esetben, krónikus betegségben: heti 1-3 alkalom,   

• akut esetben: napi 1 alkalom 

• délután 16 óráig végezhető, mert energizál 

 

36. Ellazulás, görcsoldás 

Milyen esetben: 

� testi, lelki görcsös állapot,  

� fájdalmak esetén,  

� éjjel, ha nem tud aludni az ember és már éppen ezért görcsös,  

Alkalmazás: 

Alaklomszerűen 

 

 

37. Reguláció 

A Hőintegráció program a szervezetben keletkező hőszigeteket, 

akár kihűlés, akár gyulladás, integrálja a nagy hőszervezetbe. A 

Vitalitás program hasonlóan tesz, újraossza a szervezetben az 

energiát. A Reguláció program elve is hasonló. A szervezetben az 

önállósodó, szigetüzemben működő Éneket igyekszik visszaterelni a 

nagy Én irányítása alá. Hasznos burjánzások megfékezésének tá-

mogatására. Ezen túl ez a program segít sejt, szerv, rendszer szin-

teken beállítani a folyamatokat. Olyan, mint az autónál, mikor a 

gyárban beállítanak bizonyos működési paramétereket. A folyama-

tok optimalizálásával, ami a kristályok hatásmechanizmusa, működik 

az önbeállító funkció, ami a regeneráció.  
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Milyen esetben: 

� amikor elvileg minden rendben van, de még sincs: 

o van erő, de mégis szétesettnek érzi magát az ember, 

o lázas állapotban, pl. gyermekeknél, lázgörcs esetén,   

o érzi, hogy csak a „beállítások” nem jók,  

o „ez nem az én napom” 

o krónikus betegségekben hetente egyszer 

� minden testi, lelki burjánzás alap programja 

Alkalmazás: 

• krónikus betegségek esetén heti 1-2 alkalom igény szerint 

• daganat esetén napi 3-5x 

• alkalomszerűen 

 

 

38. Pajzsmirigy 

A pajzsmirigy adja az életünk órajelét úgy az anyagcserénk esetén, 

mint egész életünkben. Ha túlműködik, felgyorsulunk és fogyunk, ha 

lelassul mi is lelassulunk és hízunk. Azonban a túl gyors működés 

az elhasználódáshoz vezet, majd gyógyszeres terápiákhoz. A 

pajzsmirigy működésének megállapítása nem rutin művelet.  

 

Milyen esetben: 

� pajzsmirigy problémák, működési problémák 

� pajzsmirigy alul és/vagy túlműködés (egyik lebeny működhet túl, 

a másik alul egy időben), 

� mellékpajzsmirigyek problémája esetén (vérnyomás, szívritmus, 

hízás, idegrendszer, görcsös állapotok, stb.) 

� a nem megfelelő pajzsmirigy működés gyakran okoz rossz al-

vásminőséget, vagy álmatlan éjszakákat, 

� fogyókúra alatt  
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Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom, 

• akut esetben: 2-3 óránként 
 

 

39. Bénulás 

Milyen esetben: 

� idegrendszeri bénulás,  

� izomrendszeri bénulás,  

� keringési rendszer bénulása,  

� vagy mindez nem bénult, hanem nehezített működési állapotban 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként 
 

 

40. Egészséges gondolatok 

A mai kor embere, bármit is mond magáról, beteg úgy testileg, mint 

gondolataiban. Ha nem így lenne, már kiverte volna a hepajt és el-

kergette volna azokat az embertársait, akik felette uralkodnak, akik 

őt rabszolgasorsban tartják, teszik mindezt olyan ügyesen, hogy a 

modern ember csak mosolyog hozzá, miközben teste, lelke, szelle-

me betegségekkel tiltakozik, majd belehal.  

Minden embernek, aki a modernnek nevezett világban él, erre a 

programra napi szinten szüksége van. Aki krónikus betegségekben 

szenved, ez a legalapvetőbb programja. Amíg egészségtelen gon-

dolatai vannak, nem sok esélye a gyógyulásnak. Ha mégis megesik 

valahogy, hamar újabb betegség kezdődik, mert egészségtelen 

gondolatai újabb és újabb testi problémákat gerjesztenek.  
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Milyen esetben: 

� alap program, bizonyos karakterek, bizonyos életszemlélet ese-

tén napi szintű használata ajánlott, 

� szorongás, hangulatingadozás, nyugtalanság, feszültség, idegi 

görcsös állapot, görcsös viselkedés, mindenféle depresszió, szo-

rongás, félelmek, rágódás, körkörös gondolatok, önbizalomhiány,  

� betegségtől való félelem,  

� kilátástalannak tűnő élethelyzetek,  

� munkahelyi problémák,  

� életcél megtalálása érdekében 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• alkalmanként 

  

 

41. Levegő harmónia 

Milyen esetben: 

� harmonizálja a levegőt 6m sugarú gömbben 

Alkalmazás: 

• folyamatosan  

 

 

42. Allergia 

Ahogy az összes autoimmun betegség egy tőről fakad, a lélek ön-

gyilkossági kísérlete, és a betegségben ott a lelki válasz is, úgy az 

összes allergia is egy tőről fakad, csak itt a lélek nem akar öngyilkos 

lenni, hanem elege van valamiből, undorodik dolgoktól. Az, hogy az 

allergia mely formája, az fizikailag utal a valós okra. Ahogy az auto-

immun betegségnél a lélekre hatva, mindenfajta autoimmun beteg-
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ség javulhat, úgy az allergia esetén is a közös nevezőre hatva, min-

den szinten képes a szervezet regenerálódni.  

 

Milyen esetben: 

� élelmiszer allergia,  

� gyógyszer allergia, 

� vegyszer allergia,  

� pollenallergiát,  

� másik ember iránti allergia,  

� élet dolgai iránti allergia,  

Alkalmazás: 

• prevencióban napi 1-3 alkalom egy-két hónapig 

• allergia esetén napi 1-3 az allergiás időszak alatt 

• pl. parlagfű allergia esetén megjelenő viszkető szem érzésekor 

kiegészíteni Szem programmal,  

• pl. parlagfű allergia, és köhögési, prüsszögési, fuldoklási roham 

esetén kiegészíteni Tüdő programmal,  

• akut esetben: 2-3 óránként és a tünet szerinti kiegészítő prog-

rammal: Sérülés, Ellazulás, Tüdő, Szem, Gyulladás, Pajzsmirigy, 

Máj, Bél, az érintett szervek, rendszerek támogatása minden-

képp szükséges 

 

 

43. Férfi egészség 

Milyen esetben: 

� férfi nemi szervek problémái, gyulladások,  

� húgyutak problémái,  

� prosztata problémák,  

� görcsös fájdalmak ezen a téren, 

� férfiasság problémái 
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Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom 

• akut esetben: 2-3 óránként  
 

 

44. Horkolás 

Milyen esetben: 

� ha a horkolásnak nincsenek nagyon erős anatómiai okai, 

� a májban felgyűlő nap közbeni belső agresszió, vagy a máj túl-

terhelése étkezéssel élet-halál horkolást képes eredményezni 

Alkalmazás: 

• kúraszerűen, egy vagy több hónapig  

• ekkor is érdemes kombinálni, vagy felváltva alkalmazni máj, tüdő, 

vastagbél, Szív programokkal,  
 

 

45. Járás 

Milyen esetben: 

� mozgásban korlátozottság,  

� nehezített járás, 

� erőtlenség 

Alkalmazás: 

• alkalomszerűen, járás közben,  
 

 

46. FA elem 

Milyen esetben: 

� máj, epe, idegrendszer, immunrendszer problémái, 

� ide tartozó meridiánok, fogak problémái,  

� akinek születési évének utolsó számjegye: 4, 5 
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Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 
 

 

47. TŰZ elem 

Milyen esetben: 

� szív, szívburok, vékonybél, hormonrendszer problémái,  

� ide tartozó meridiánok, fogak problémái,  

� allergia,  

� akinek születési évének utolsó számjegye: 6,7 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 
 

 

48. FÖLD elem 

Milyen esetben: 

� lép, hasnyálmirigy, gyomor, emésztés problémái,  

� az életviteli kiegyensúlyozottság hiánya,  

� az életben jelentkező döntésképtelenség, 

� ide tartozó meridiánok, fogak problémái,  

� állandó jellegű aggodalmaskodás,  

� akinek születési évének utolsó számjegye: 8, 9 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom 
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49. FÉM elem 

Milyen esetben: 

� tüdő, vastagbél, légzőrendszer problémái,  

� ide tartozó meridiánok, fogak problémái,  

� állandó jellegű szomorúság, búskomorság  

� akinek születési évének utolsó számjegye: 0, 1 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom 
 

 

50. VÍZ elem 

Milyen esetben: 

� vese, húgyhólyag, keringési rendszer problémái,  

� ide tartozó meridiánok, fogak problémái,  

� állandó jellegű bezárkózottság,   

� akinek születési évének utolsó számjegye: 2, 3 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,  

• krónikus esetben: napi 1 alkalom,  

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 
 

 

51. Étkezési környezet 

Milyen esetben: 

� étkezések alkalmával 6 m sugarú gömbben nyugalmat és har-

móniát teremt minden ott tartózkodó személynek, táplálkozásunk 

nyugodt lesz, ezért jobban hasznosítjuk az ételt, idegrendszerünk 

megnyugszik,  
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� előfeltétel: 

o ülve eszünk, ráhangolódunk az étkezésre,  

o nem szól a tévé, rádió, nincs számítógép, telefon, okos tele-

fon,  

o nem beszélünk politikáról, híradóról, rossz hírekről,  

o nem gerjesztünk sem magunkban sem másokban félelmet, 

agressziót, haragot, nem kérünk senkitől semmit számon,  

o alázattal viszonyulunk az étkezéshez, a táplálékhoz, hálával 

gondolunk arra, hogy ez alkalommal most megadatott,  

Alkalmazás: 

• alkalomszerűen 
 

 

52. E-szmog 

Milyen esetben: 

� elektronikai, elektromágneses terheltség esetén (informatikusok, 

rendszergazdák, adótornyok mellett élők, modern kasszában 

dolgozók, sokat vezető sofőrök – bár itt a sérülés program is 

szükséges) 

� sugárfertőzés, túlzott mértékű radioaktivitás, 

� elektromágneses tér okozta genetikai sérülések,  

Alkalmazás: 

• napi szintű elektromágneses terheltség mellett napi 1-2 alkalom, 

gépteremben dolgozók esetén folyamatosan, akár egész nap és 

szükség esetén kiegészíteni más programokkal is,  

• kúraszerűen 1-2-3 hónapig napi 1-2-3 alkalom  

• sugárfertőzés esetén 1-2 óránként, kiegészítve az érintett szer-

vek, szövetek, rendszerek programjaival,  

• alkalomszerűen: repülő út alatt végig, 

• sérülés programmal kiegészíteni 
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53. Függőségek 

A függőségek egy tőtől fakadnak. Ha az egyiket megszűntetjük a 

valós okok megoldásával, akkor a többi is meg fog szűnni. Nincs jó 

és rossz függőség.  

 

Milyen esetben:  

� függőségek megszüntetésének támogatása: 

o dohányzás,  

o alkoholizmus, alkoholfüggőség,  

o drogfüggőség, 

o párkapcsolati függőség,  

o elhunytak iránti függőség,  

o szex függőség, 

o munkahely függőség,  

o virtuális világ iránti függőség,  

� a kristály nem szünteti meg helyettünk a függőségeket, csak tá-

mogatja ilyen irányú döntésünk megvalósítását, támogat minket 

benne, de nem végzi el helyettünk 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 
 

 

54. Meditációs környezet 

Milyen esetben: 

� ha szeretnénk elcsendesedni, 6 m sugarú gömbben nyugalmat 

és harmóniát teremt minden ott tartózkodó személynek,  

� előfeltétel: 

o nem szól a tévé, rádió, nincs számítógép, telefon,   
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o nem gerjesztünk sem magunkban sem másokban félelmet, 

agressziót, haragot,  

Alkalmazás: 

• alkalomszerűen. 

 

 

55. Mozgás, térkoordináció 

Milyen esetben: 

� nem működik jól a térkoordináció, 

� nem működnek jól az apró, finom mozgások,  

� mozgásszervi betegségből felgyógyulóknak,  

� tériszony,  

� merevség a testben, mozgásban, lélekben, életben, 

� saját mozgások érzékelésének nehézsége fizikai síkon, lelki sí-

kon, az életben 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 

 

 

56. Sérülés 

A sérülés lehet fizikai, lelki, szellemi szintű, és persze ezek össze is 

függnek. Valahol hasonló folyamatok, hasonló tőről fakadnak, csak 

a megnyilvánulási formájuk más és más. Ez a program minden szin-

ten hat, minden szinten harmonizálja a sérült folyamatokat.  

 

Milyen esetben: 

� sok esetben alap program 

� minden fizikai sérülés, mikrosérülés,  
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� genetikai hibák, sérülések (külső, belső tényezők) 

� autóvezetés, vonatozás (mikor nagy sebességgel mozog felénk a 

táj, ekkor ez az élmény hat a szív és érrendszerre, 

légzőrendszerre) 

� korábbi sérülések esetén, akár évekkel korábbiak,  

� műtétek után,  

� lelki sérülések, 

� félelem olyan dolgoktól, amelyektől nem lenne miért (állatok, 

események), 

� a Germán Újmedicina által definiált visszaeső körkörös gondol-

kodás (sínek) oldása,  

� kilépési lehetőség gondolkodásunk csapdájából 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom 

 

Mivel ma mindenki sérült testi, lelki, szellemi szinten, az emberiség 

mint olyan öreg, ezért mindenkinek javasolt lenne egy 4 hetes, napi 

egy alkalmat magában foglaló kúra, majd három hónapon át heti 1-3 

alkalom, majd az életvitelnek megfelelően alkalmazni 

 

 

57. Életöröm 

Milyen esetben: 

� életuntság, fásultság,  

� akik évek óta nem tudnak kimozdulni az életbe,   

� aki reggeltől-estig dolgozik, nem foglalkozott magával, 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   
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• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 

 

 

58. Száj, fogak 

Milyen esetben: 

� szájüreg problémái (afták, herpeszfertőzések, sebek, fekélyek) 

� szájbűz, nyálmirigy-problémák,   

� a nyelv problémái, nyelvlepedék,  

� fogíny betegségei, ínygyulladás, fogínysorvadás,  

� fogak problémái, érzékenység hidegre-melegre, fogazati rendel-

lenességek, fogzománc problémái, fogászati góc, foggyökér 

problémák, fogfájás, fogszuvasodás, fogkőképződés,  

� álkapocs problémái (csontozat, izomzat),  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 
 

 

59. Vastagbél 

Milyen esetben: 

� mindenféle vastagbél probléma esetén 

� hasmenéskor, szoruláskor,  

� reggel jelentkező szoruláskor, 2dl harmonizált víz fogyasztása is, 

� fogyáskor 

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 

• akut esetben napi 1-2 alkalom. 
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60. Homeopátia (miazmák) 

Milyen esetben: 

� a homeopátiában definiált miazmák hatásának csökkentésére (a 

miazmák őseinktől hetedíziglen materiálisan örökölt alapbeteg-

ségek, melyekre épülnek krónikus betegségeink) 

Alkalmazás: 

• egy életben egy kúra szükséges, 

• egy napon, reggel-délben-este egy-egy 20 perces alkalmazása a 

kristálynak,  

• majd 4-5 héten belül még egy nap, mikor hasonlóan háromszor 

20 percig alkalmazzuk a kristályt,  

 

Ha a második, ismétlő napot nem tartjuk be, akkor csökken a haté-

konyság, újra érdemes elvégezni a kétnapos eljárást. 

 

 

61. Ivóvíz harmónia 

Milyen esetben: 

� az ivóvíz energetikájának a harmonizálására,  

Alkalmazás: 

• üvegkancsóban kb 1,5-2 liter csapvíz esetén 1 perc szükséges,  

• fürdővízben 1.000 liter 15-20 perc szükséges,  

• külsőleg, belsőleg 
 

 

62. Energia 

Milyen esetben: 

� krónikus kimerültség, krónikus fáradtság,  

� akut kimerültség, akut fáradtság,  

� krónikus betegségben,  
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Alkalmazás: 

• általános esetben, krónikus betegségben: heti 1-3 alkalom,   

• akut esetben: napi 1 alkalom 

• délután 16 óráig végezhető, mert energizál 

 

 

63. Oltás 

Támogatja a szervezetet a regenerációban, így jobban reagál az 

oltásokra, jobban hasznosul az.  

 

Milyen esetben: 

� harmonizálja a szervezetet 

Alkalmazás: 

• oltás után 24 órán belül 3x20 perc, az első alkalom minél hama-

rabb az oltáshoz 

• akár évekkel később is, ha rossz emlékek fűződnek az oltáshoz, 

vagy oda vezethetők vissza problémák 
 

 

64. Köröm 

Milyen esetben: 

� a körmökön mutatkozó, de más szerveket érintő elváltozások, 

� kanálköröm, óraüvegköröm,  

� gyulladás a köröm körül,  

� köröm benövés, köröm elszíneződés,  

� körömgombák,  

� körömrágás,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1 alkalom, 
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• akut esetben napi 1-2 alkalom. 

• érdemes egy 4-8 hetes intenzív kúrát alkalmazni, mely kihat nem 

csak a körömre, hanem az egész szervezetre 

• érdemes a májat is megtámogatni 
 

 

65. Szteroid mellékhatás 

Milyen esetben: 

� hosszabb ideig vagy nagy dózisban szedett kortikoszteroid mel-

lékhatásai miatti regenerálás,  

� élelmiszerekben található szteroidok mellékhatásai esetén 

Alkalmazás: 

• több és erős mellékhatások esetén napi 2-3 alkalom. 

• kisebb mellékhatások esetén napi 1-2 alkalom 
 

 

66. Anyagcsere 

Milyen esetben: 

� MINDENKINEK javasolt, mert életvitelünk miatt mindenkinek 

elégtelenül működik az anyagcsere rendszere   

� allergia, bőr, túlsúly, reuma, magas vérnyomás, cukorbetegség,  

Alkalmazás: 

• általános esetben: heti 1-3 alkalom,   

• krónikus esetben: napi 1-2 alkalom, 

• akut esetben napi 3-5 alkalom. 
 

 

67. Adaptáció 

Milyen esetben: 

� az élő szervezetnek alkalmazkodnia kell új környezethez,    
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� nem megfelelő adaptáció megmagyarázhatatlan tüneteket ered-

ményez, melyek bár köthetők betegségekhez, de nem azok: 

o  krónikus betegségek esetén,  

o folyamatosan gyógyszert szedők,  

o alkohol  fogyasztók, drogozók, dohányosok 

o menopauza előtt állók, vagy változó korban,  

o 45 év feletti férfiak,  

o új munkahely, új párkapcsolat, új élet, 

Alkalmazás: 

• 1-2 hétig napi 3-5x 

• kiegészítve napi 1-2x reguláció 

• kiegészítve érintett szerv/rendszer programja (Szív, Reuma, Tü-

dő, Idegrendszer, Gyulladás, stb.) 

 

 

68. Reggel 

Milyen esetben: 

� reggel nehezen ébredünk 

� csak kávéval indul a nap 

� túl korai a nap kezdete 

� általában minden esetben jó 

Alkalmazás: 

• reggel 1x 20 perc 

 

 

69. Utazás regeneráció (35p) 

Milyen esetben: 

� amikor a kerékpározásnál nagyobb sebességgel haladunk 

� az utazás látványa, élménye és a közlekedési eszközök elektro-

mos erőtere hat az idegrendszerre, szív és érrendszerre, tüdő és 
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légzőrendszerre, sérüléseket generál testi, lelki, szellemi szinten, 

E-szmog hatás, anyagcsere rendszerre, folyamatos adaptációt 

igényel a gyors környezeti változás 

Alkalmazás: 

• folyamatosan az utazás alatt, korlátlanul, akár egész nap 

• alváskor az Alvás program a jó kiegészítője 

• indulás előtt ajánlott az Energia program, vagy több napos uta-

zás esetén Reggel program (ha ébredés után indulunk), majd 

Energia, azután egész nap az Utazás (még ha meg is állunk pi-

henni), ha lefekszünk aludni, akkor az Alvás program 

 

 

21.12 Kristály programok II. 
 

 Az élet úgy hozta, hogy az embernek sok programot kell 

használnia, és nem sok alkalma van nap közben a programokat 

cserélgetni, ezért a következőkben olyan programok kerülnek bemu-

tatásra, melyek automatizáltak bizonyos cél érdekében. A következő 

programok neve mind tartalmazza a regeneráció szót, és az eddig 

bemutatott programokra épülnek, azokból lettek megalkotva konkré-

tan oly módon, hogy az adott szervet vagy rendszert támogató min-

den program lefuttatásra kerül. Így ezek a programok hosszúak, az 

idő jelölve lesz minden esetben, de ha lefut egy ilyen ciklus, mindig 

újraindul, tehát állandóan fut. Meg is lehet szakítani, ha szükséges, 

ez nem jelent semmilyen problémát.  

 

70. Általános regeneráció (5ó) 

Az összes létező, korábban bemutatott programot lefuttatja. Egy 

héten egyszer mindenkinek érdemes ezt használni, mert minden 

harmonizálásra kerül, és ez mindenkire ráfér.  
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Milyen esetben: 

� az egész szervezetet regenerálja (test, lélek, szellem szinten), 

� mivel mindenre hat, igen hasznos krónikus problémák esetén is,  

� alap program 

Alkalmazás: 

• Teljesen egészségesnek vélt állapotban, a napot érdemes kez-

deni a Reggel programmal, majd Energia, azután egész nap az 

Általános, lefekvéskor az Alvás program 

 

 

71. Gerinc regeneráció (90p) 

Milyen esetben: 

� hosszú ideje fennálló gerincproblémák esetén, 

� főleg krónikus, kevésbé fájdalmas esetekben,  

� fájdalmas akut esetben inkább egy egyedi program jobb (Front-

hatás, Gyulladás, valamelyik Gerinc, Energia, Vitalitás) 

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, vagy folyamatosan, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni, 

 

 

72. Nátha, láz, influenza (80p) 

Milyen esetben: 

� nátha, láz, influenza esetén,  

� előmozdítja a regenerációt, emberibb életminőséget biztosít a 

betegség ellenére, 

� előremozdítja a megoldást (láz, orrfolyás, fáradtság, stb.) 

Alkalmazás: 

• szükség szerint, akár egész nap, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
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73. Szem regeneráció (60p) 

Milyen esetben: 

� hosszú ideje fennálló szemproblémák esetén, 

� öregszeműség esetén, 

� fájdalmas akut esetben inkább egy egyedi program jobb (Gyulla-

dás, Szem, látás, Vitalitás, Máj-epe)  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, akár 1-2 hónapon át, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
 

 

74. Térd regeneráció (60p) 

Milyen esetben: 

� hosszú ideje fennálló térdproblémák esetén, 

� térd esetén érdemes gondolni a gerincre is, mert sok esetben 

onnan fakad a térd fájdalma (Bechterew, reuma,  gyulladás, stb.), 

� fájdalmas akut esetben inkább egy egyedi program jobb (Gyulla-

dás, Térd, Vitalitás, Front, Adaptáció) 

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, akár 1-2 hónapon át, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
 

 

75. E-szmog regeneráció (60p) 

Milyen esetben: 

� hosszú ideje fennálló E-szmog terheltség esetén, 

� informatikusok, villamos berendezések üzemeltetői, mozdonyve-

zetők, stb.  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, amíg fennáll az E-szmog terhelés, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
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76. Anyagcsere / Fáradtság regeneráció (60p) 

Milyen esetben: 

� krónikus fáradtság 

� anyagcsere problémák  

� krónikus betegségek esetén  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, akár 1-2 hónapon át 

• délután 4-5 óra körül, ha fáradtak vagyunk és érdemes kiegészí-

teni az 5 elem regeneráció programmal,  

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
 

 

77. Köröm (autoimmun) regeneráció (20p) 

Milyen esetben: 

� akinek autoimmun betegsége van és a lábán a körömnél időn-

ként kiújul egy vadhús szerű burjánzás,  

� ez is egy autoimmun folyamat   

Alkalmazás: 

• napi 1-2-3-4x, akár egy hónapon át 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
 

 

78. Felső légúti regeneráció (25p) 

Milyen esetben: 

� hosszú ideje fennálló, vagy állandóan visszatérő felső légúti prob-

lémák esetén, 

�  kimondottan a fej területén található légúti rendszer, 

� ami fizikailag lejjebb van, az a Tüdő program területe  

Alkalmazás: 

• napi 1-2-3-4x, akár egy hónapon át, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
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79. Száraz szem (női) regeneráció (25p) 

Milyen esetben: 

� száraz szem esetén, nőknél, a hormonrendszerrel függ össze és 

az epeműködéssel 

Alkalmazás: 

• napi 1-2-3-4x, akár egy hónapon át, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 

 

 

80. Bőr regeneráció (70p) 

Milyen esetben: 

� mindennemű bőrprobléma esetén  

Alkalmazás: 

• napi 1-2-3x, akár egy hónapon át 

meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 

 

 

81. 5 elem regeneráció (70p) 

Milyen esetben: 

� átmozgatja az energiákat az étertestben a kínai 5 elem rendszer 

szerint  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, akár egy hónapon át 

• alkalomszerűen,  

• délután 4-5 óra körül, ha fáradtak vagyunk, ekkor érdemes ki-

egészíteni az Anyagcsere / Fáradtság programmal, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni 
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82. Reuma regeneráció (70p) 

Milyen esetben: 

� főleg krónikus, kevésbé fájdalmas reuma esetekben,  

� fájdalmas akut esetben inkább egy egyedi program jobb (Front-

hatás, Gyulladás, Reuma, Gerinc, Energia, Vitalitás) 

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, vagy folyamatosan, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni, 

 

 

83. Máj regeneráció (70p) 

Milyen esetben: 

� főleg krónikus esetekben,  

� kiegészítendő egyéb rendszereket,  

� akut esetben inkább egy egyedi program jobb  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, vagy folyamatosan, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni, 

 

 

84. Szív regeneráció (70p) 

Milyen esetben: 

� főleg krónikus esetekben,  

� kiegészítendő egyéb rendszereket,  

� akut esetben inkább egy egyedi program jobb, de azt jól tudja 

támogatni 

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, vagy folyamatosan, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni, 
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85. Lélek regeneráció (75p) 

Milyen esetben: 

� lelki problémák esetén 

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, vagy folyamatosan, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni, 

 

 

86. NAP 

Milyen esetben: 

� amikor hiányzik belőlünk a külső hő, fény,  

� krónikus betegségek aktivizálódása Nap hiányába, esetén 

Alkalmazás: 

• napi 1-2x, vagy folyamatosan, 

• meg lehet szakítani más programmal, majd lehet folytatni, 

 

 

21.13 Kristály programok III. 
 

 Minden betegség az Én nem megfelelő reakciója az élet bi-

zonyos eseményeire és ebből fakadóan a felső három szinten (Én, 

lélek, étertest) torzulások jönnek létre. Gyógyulni csak úgy lehet, ha 

az Én, mint szervező erő tudja és teszi a dolgát. Ebben segítenek a 

kristályok.  

 Az akupunktúra az étertest és a lélek találkozására hat, oda 

kozmikus energiákat juttat be, ezzel energizálja az étertestet és hat 

a lélekre is, de az Ént nem fejleszti. Az akupunktúra adott esetekben 

erőt tud adni a regenerációhoz és lelki békét.  

 A biorezonancia kimondottan az étertestre hat, energizálja 

azt, rendet teremt benne, de az Ént nem fejleszti.  
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A biorezonanciának vannak nagyon jól sikerült programjai melyek az 

idegrendszerre hatnak, a csontokra, szemre, látásra, energizálják az 

étertestet. Főleg az idegrendszer és az energiaszint harmonizálása 

látványos tud hatni sok egyéb rendszerre.  

Ezeket a programokat sikerült átültetni kristály programokba. Ezek a 

kezelések nem biorezonancia kezelések, nem gép generálja az elő-

re beprogramozott jeleket, hanem a kristályokon keresztül a Szere-

tet Hierarchiája. 

 

 

87. Idegrendszer BRT 

Milyen esetben: 

• idegrendszeri problémák, idegsorvadás, idegpálya blokkok, 

ideggyulladás, ideggyök gyulladás, szklerózis multiplex, 

demyelinizációs folyamat, szorongás, hangulatingadozás, nyug-

talanság, feszültség, idegi görcsös állapot, görcsös viselkedés, 

• idegrendszeri eredetű, de más testrészekben megjelenő fájdal-

mak (ízületek, végtagok, stb.), főleg krónikus betegeknél,  

• mivel a legtöbb civilizációs betegség oka az idegi túlterhelés, 

idegrendszeri összeomlás, ezért nagyon sok esetben alap prog-

ram lehet 

• idegrendszeri problémák visszamaradt következményei (ha már 

nem is létezik az ok 

• szinte bármilyen betegség esetén, lévén az idegrendszer már 

úgyis túlterhelt, kimerült,  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x 1-2 óra, vagy folyamatosan reggeltől estig, vagy estétől 

reggelig 
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88. Csont BRT 

Milyen esetben: 

• váz és csontrendszer problémái, csontritkulás, csontfájdalmak  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x 1-2 óra, vagy folyamatosan reggeltől estig, vagy estétől 

reggelig 

 

 

89. Szem, látás BRT 

Milyen esetben: 

• mindenféle szemprobléma, szembetegség, romló éleslátás (máj 

és  vese programok is), szem karikák, mélyedések, táskák, 

Alkalmazás: 

• napi 1-2x 1-2 óra, vagy folyamatosan reggeltől estig, vagy estétől 

reggelig 

 

 

90. Fáradtság BRT 

Milyen esetben: 

• fáradtság, szétesettség, erőtlenség, vitalitás hiánya esetén, 

bármi is legyen ennek az oka  

Alkalmazás: 

• napi 1-2x 1-2 óra, vagy folyamatosan reggeltől estig, vagy estétől 

reggelig 

 

 

  

Kristály 

 

 Csalogány    VII.  Túl az anyagon                                      409 

 

21.14 ALAPELV 
 

 Akut dolgokra az egyedi programok a leghatékonyabbak. 

Ezeket aztán ki lehet egészíteni a regeneráció néven futó prog-

ramokkal, de nem kötelező.  

 Krónikus problémáknál, ha nem akut a dolog, elég egy 

vagy több regenerációs program.  

 A BRT, azaz biorezonancia nevű programokkal bátran 

kiegészíthetjük bármelyik másik akár egyedi, akár regenerációs 

programot. De, ezek a programok működhetnek önállóan is. Két 

BRT programot nem érdemes egyszerre futtatni, bár nem okoz 

semmilyen problémát, csak fölösleges. Inkább hasznosabb 

kombinálni az egyedi és a regenerációs programokkal.  

 

 

21.15 A kristály használata 
 

Szívhez közel 

 Mivel a kristályok a szeretet energiáit juttatják el a szükséges 

helyre, és a szív a szeretet szerve, ezért a leghatékonyabb, ha a 

szívünk mellé tesszük (a szív köré, mellé, pl. ingzseb), a nyakunk-

ban lóg egy bőr tokban, a szív magasságában és nem messzebb a 

szívtől, mint mindenkinek a saját araszának a mérete. Egy program 

futtatása legalább 20 percig ajánlott, bár tarthat sokkal tovább is. 

Nagyon praktikus egy ing felső zsebébe tenni a kristályt a program-

kártyával együtt. Fontos, hogy nem az elülső vagy hátulsó 

szívcsakráról beszélünk, hanem kimondottan a fizikai szívről. Az ing 

zsebében egész nap lehet, miközben éljük az életünket.  

Aktív kézben 
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 Aktív kéz az, ha összekulcsoljuk két kezünket, amelyik muta-

tóujjunk közelebb van az orrunkhoz. Aktív kezünkben, összezárt 

tenyerünkben, 20 percig tartva a kristályt, közben figyelve testünket, 

hogy milyen érzéseink vannak. Eközben vagy ebben a kézben, vagy 

a másik kezünkben tartjuk a programkártyát. Ez a 20 perc gyakorla-

tilag meditáció. A kristály harmonizáló ereje kegyelemi állapot. Akkor 

működik, ha szánunk magunkra napi 1-2 szer 20 perces kristályme-

ditációt. Akinek nincs erre ideje, magára vessen. Közben nem szól-

hat tévé, rádió, telefon, zene, ne dolgozzunk, ne agyaljunk. stb.  

 

Test mellett 

 A kristályt magunk mellett tartva is hat ránk. Ez a módszer jó 

éjszakai alváskor. Nap közben inkább tartsuk a kristályt egy ing felső 

zsebében, vagy a nyakunkban, bőrtokban a szív magasságában.  

 

Vízben 

 A kristályt egy pohár vízbe (kb. 1,5-2dl) kell tenni, alá a prog-

ramkártyát, pár másodperc után iható a programozott víz. Maximum 

5 kártya tehető egyszerre a pohár víz alá. Hatása olyan, mintha az 5 

program 20-20 percig futott volna.  

 

Kire hat a kristály? 

 Jelenleg 3 program van a Levegő harmónia, Étkezési kör-

nyezet és a Meditációs környezet, mely mindenkire hat, 6 m sugarú 

gömbön belül. Az összes többi csak arra a személyre, aki a páciens. 

Nyilván, aki a kezében fogja, aki a vizet megissza, egyértelműen 

páciens. Amikor éjjel lefekszik valaki és magát szándékozik kezelni, 

akkor ő a páciens, senki másra nem fog hatni, még arra sem, aki 

mellette alszik.  

Programok használata 

Kristály 

 

 Csalogány    VII.  Túl az anyagon                                      411 

 

 A programokat használhatjuk prevenciós céllal, vagy konkrét 

diagnózisok esetén, támogatandó a szakorvosi terápiákat. Jó lenne 

minél részletesebb és mindenre kiterjedő diagnózisokat ismerni, 

mert akkor a leghatékonyabb a kristály alkalmazása. De ettől függet-

lenül remekül működik az intuíció és a tudatos megfigyelés is. A 

modern embernek már fiatal korától több krónikus betegsége is van, 

így ma már a kor nem függ össze az egészségi állapottal, azaz fiata-

lon is szorulhat valaki sok kezelésre.  

 

Fájdalmak esetén 

 A leglátványosabb hatás fájdalmak esetén jelentkezik. Ha jól 

eltaláltuk a programot, szinte azonnal javulás érezhető, de 5 perc 

után mindenképp. Ha ennyi idő alatt nincs javulás, cseréljünk prog-

ramot. 20 perc alatt a fájdalom 70%-a elmúlhat, és a kristály letétele 

után még majdnem egy ideig tovább csökkenhet.  

 Ki kell tapasztalnunk, mitől vannak fájdalmaink. Rövid megfi-

gyelő munkával rájövünk, és legalább tudatosak leszünk az ok-

okozat összefüggésről. Mitől fájhat például egy térdízület? Fontha-

tástól, idegrendszertől, gerinctől, krónikus kimerültségtől, gyulladás-

tól, sérüléstől, inzulinrezisztenciától, stb.  

 Ajánlott egy füzet alkalmazása, és annak bejegyzése, milyen 

fájdalom esetén, mi volt hatásos.  

 Egyébként a fájdalmak még ugyanabban az ízületben is kü-

lönbözőek, aszerint, hogy mi a valódi ok. Ismerjük meg magunkat, 

betegségeinket. Minden embernek jobban kell ismernie saját magát, 

saját betegségeit, mint bármelyik orvosnak, hiszen ezek az ő beteg-

ségei, ő hozta őket létre, saját életszemlélete, gondolkodása révén 

és az ő feladata a megoldás is.  

 

Mit harmonizál a kristály? 
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 Az embert alkotó folyamatokat.  

 

Regenerációs ciklusok 

 Általában 4 nap a kis éteri ciklus, azaz ha összevesztünk 

nagyon erősen valakivel, akkor aznap és még három napig használ-

va a Sérülés programot, nem lesz bennünk sem lelki, sem testi kö-

vetkezménye az eseménynek. Adott esemény megélése és a követ-

kezmények között a Germán Újmedicina definiálja a kapcsolatot.  

 Van még a nagy éteri ciklus, mely 4 hét. Tehát eddig érde-

mes adott célra hangolva alkalmazni a kristályharmonizálást, majd 

ezután érdemes változtatni a programok összetételén. Persze az 

eltarthat pár napig, mire a legjobb kombináció összeáll.  

 Hosszútávon a szervezet regenerációja képes csodákat is 

tenni, ehhez hónapok szükségesek, de figyelembe véve, hogy pár 

évtized alatt lettünk betegek, ez egészen jó arány. Azonban előfelté-

tel, hogy tudatosan élünk, gondolkodunk, dolgozunk, táplálkoznunk, 

tudatosak vagyunk emberi kapcsolatainkban, stb. Ilyen körülmények 

között kap szerepet a kristály harmonizáló képessége.  

 

Akut, krónikus, alkalomszerű 

 Akutnak tekinthető egy probléma, amivel most kell foglalkoz-

ni. Ilyen lehet egy friss sérülés, erősen megnyilvánuló gyulladás, a 

fájdalom, hasmenés, stb. De akutnak tekinthető a mi szempontunk-

ból egy krónikus betegség is, azért, mert most foglalkozni akarunk 

vele, azért lesz akut, mert a krónikus dossziéból áttettük az akut 

dossziéba, azzal együtt, hogy a szervezet már megtanulta kompen-

zál az évek során.  

 Akut, fájdalmas gyulladás, erős sérülés, vagy hasonló ese-

tekben 2-3 óránként érdemes a kristályt használni, nyilván az egyéb 

orvosi terápiák kiegészítőjeként. De futhat egy program akár napo-
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kon keresztül is, ha szükséges. Ha például a magas vérnyomásos 

betegséggel tíz éven át nem foglalkoztunk, akkor az maga krónikus, 

de ha most úgy döntöttünk, hogy szeretnénk belőle meggyógyulni 

és változtatunk életszemléletünkön, táplálkozásunkon, elkezdünk 

napi szinten járni, mozogni, akkor a kristály szempontjából ez a be-

tegség előrelépett akut folyamattá. Attól akut, hogy most intenzíven 

akarunk vele foglalkozni. Ilyenkor napi legalább háromszor érdemes 

a kristályt ebben a témában használni. Néhány hónap alatt látvá-

nyos eredményt tudunk elérni, ha tartjuk az életmódváltást, és per-

sze az előírt orvosi terápiákat.  

 Általában 1-2 akutnak minősített témát érdemes egyszerre 

alkalmazni. Ennél több már sok. Viszont minden mindennel össze-

függ. Így megeshet, hogy bár két akut dolog esetén alkalmazzuk a 

kristály harmonizáló erejét, és néhány másik probléma is enyhül. Az 

okok, a gyökerek valahol minden esetben közösek.  

 Krónikus esetben a napi egytől a heti 2-3 alkalomig érdemes 

a kristályt alkalmazni.  

 Alkalomszerűen érdemes minden fontos programot időnként 

lefuttatni, mert az egész szervezetnek szüksége van rá. Még ha 

nem is tudunk róla, hogy adott betegségünk lenne, de az alap rend-

szereket időnként harmonizálni kell, legyen ez heti egyszeri alaklom-

tól a havi egyszeri alaklomig.  

 

Mellékhatás 

 A kristály harmonizáló erejének nincs ismert mellékhatása. A 

kristály csillagkapu, rajta keresztül az univerzum végtelen morális 

szeretete nyilvánul meg. Amire vigyáznunk kell, hogy energizáló 

programot (Energia, Csakratisztítás) este, éjjel ne alkalmazzunk, 

hacsak nem akarunk egész éjjel vidáman mulatni.  

Érzések, tapasztalások 
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 A kristály a fizikai határokon túl hat. Működését semmilyen 

anyagi eszközzel kimérni nem lehet, mert a minket körülvevő anyagi 

rezgésvilágon messze túl van az a terület. Abban a szegmensben 

az anyagi eszközeink nem hogy nem működnek, de nem is létez-

nek. Az egész életterünkön kívül esik az a tartomány. A kristály csil-

lagkapu, nálunk, mint anyag, odaát, mint szellemi élőlény van jelen, 

így jelent átjárót a két világ között, összeköti a mi világunkat az uni-

verzum más dimenzióival. Ha olyan programot használunk, melynek 

hatása a test fizikai területeit érinti, a kristály hatása fizikailag jól 

érezhető. Lelki szinten ható programok fizikai hatása enyhébb. Szin-

te mindenki képes ezt érezni. Sokan, akik azt mondják, nem érzik, 

valójában nem tudnak elcsendesedni. Bármely program esetén a 

legerősebb érzés az első alkalommal érződik, vagy ha nagy szük-

ség van rá, akár heteken keresztül. Mindez arra az esetre vonatko-

zik, ha aktív kezünkben fogjuk a kristályt, 20 percig csendben va-

gyunk, nincs mellettünk telefon, tévé, számítógép, nem várunk sen-

kire és senkinek a hívását. Béke van és nyugalom. Becsukott 

szemmel befelé fordulunk, felfedezzük a bennünk zajló életet. Ha-

talmas különbséget fogunk érezni aszerint, hogy van az aktív ke-

zünkben kristály vagy nincs. A 20 perc után a harmonizáló hatás 

még egy ideig érezhető, egyre kisebb energiaáramlásokkal. Valam-

ennyire hasonló, bár néhány részletében eltérő érzésünk lesz, ha a 

kristályt a szívünkre tesszük fekvő állapotban, és mondjuk a ke-

zünkkel ott tarjuk (pl. rátesszük a tenyerünket). Erre a célra megfele-

lő egy ing zsebe is. Szintén lüktetni fognak az adott szervek, rend-

szerek, folyamatosan váltakozó mértékben, irányban, síkban, de 

mégis más az érzés, mint aktív kézben.  

  Legjellemzőbb érzés, mikor az ember érzi, hogy valami lüktet 

benne. Akár az aktív kezében, akár a testében, akár a kettőben 

együtt, és ez nem a szívverése. Ilyenkor az energiatestben, éter-
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testben történik harmonikus energiaáramlás. A lüktetés formája, 

síkja, ereje folyamatosan változik. Sokszor érezhető az érintett 

szerv, ott lüktet, de kapcsolódhatnak hozzá más szervek is. Így 

könnyen kiderülhet, hogy például a reuma program esetén, mely 

szervek az érintettek. Aki ismeri a hagyományos kínai orvoslást és a 

szervek kapcsolatát, az érezheti is azt, amit eddig csak tudott. Az is 

előfordulhat, hogy nem konkrét szervnél érződik a lüktetés, hanem a 

köldök mögött, és ott köröz mindvégig.  

 Ez biztosan hasznos gyakorlat lenne kezdő orvostanhallga-

tóknak, bevezetném az egyetemeken, mint az élő anatómia óra.   

 Van, aki nem lüktetést érez, hanem hőhatást. Például évek 

óta szklerotizálódott térde, mely még nyáron is fázik belül, hiába 

takarja be, hiába teszi meleg vízbe, a kristály hatására belülről, ép-

pen a mindig hideg terülten kellemesen langyos lesz. Hasonló a 

fázós derék esete is, mely felmelegszik. Többszöri alkalmazással 

tartósan fel is tud melegedni.  

 Szokásos érzés még a szájban ízek érzése, például sós, 

fémes, savanyú. Ezek eleinte pár percig szoktak jelentkezni, majd 

ritkábban. Ez a hatás jellemző a szív magasságában, nyakba akasz-

tott kristály esetén, mikor nem tudunk aktívan figyelni belső érzése-

inkre, mert mással vagyunk elfoglalva.  

 

Öt csatorna 

 Korábban a kristály egyszerre egy programot tudott futtatni, 

míg egy két literes üvegkancsó vizét egy óra alatt harmonizálta, a 

Víz harmónia programmal. Most már 5 programot képes párhuza-

mosan futtatni és pár másodperc alatt harmonizálja a kancsó vizet.  

 Ha az 5 programot jól válasszuk össze adott cél érdekében, 

egymás hatását fokozzák. Lehet kevesebbet is, de 5 a maximum. 

Hasonlóan a víz programozása esetén is a vizespohár alá öt prog-
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ram is tehető. Akár kevesebb is, de az öt a maximum. Pár másod-

perc és kész a víz.  

 

Programok választása 

 Érdemes párhuzamosan használni a programokat. Pl. par-

lagfű allergia esetén Allergia + Szem + Tüdő + Gyulladás. Igen lát-

ványos eredménye lehet.  

 Krónikus betegségeknél fontos az Energia programmal kez-

deni, esetleg vele párhuzamosan a Csakratisztítás, Fronthatás és az 

Idegrendszer programokat. Ezek után jöhetnek a diagnózis specifi-

kusak. A programok összeválogatásánál hibázni nem lehet, legfel-

jebb lassabban jutunk célba. Az alapos és részletes orvosi diagnózis 

nagyon sokat tud segíteni a programok összeállításában. Alapelv 

hogy akut problémát adott szervet kezelő programmal és valamilyen 

kiegészítő programmal harmonizálunk.  

 Nagyon sokat lehetne mondani a programok összeállításáról, 

de attól csak bonyolultnak tűnne a dolog, pedig egyszerű. Lényege, 

hogy a tudatosságra épül. Figyeljünk magunkra, vegyünk észre ma-

gunkon dolgokat és nyugodtan tapasztaljuk meg, hogy minden min-

dennel összefügg. Ahogy élünk nap közben, olyan lesz éjszakai 

álmunk, pihenésünk. Ahogy aludtunk éjjel, olyan lesz a következő 

nappalunk. Mindezt meghatározza viselkedésünk, mennyit ideges-

kedünk, hogyan eszünk és mit. Na, ez a tudatosság.  

 Szoktam tartani olyan foglalkozásokat, ahol kb. 6 óra alatt 

megtanítom a kristályok működési elvét, használatát és a programok 

összeállítását szinte minden lehetséges problémára. Nem halat kell 

adni az éhezőnek, és így függőségben tartani őt, hanem vissza kell 

adni a szabadságát, meg kell tanítani, hogy maga is tudjon halat 

fogni mindig, ha éhes. A kristály egy életre szól, nem kér enni, nem 

kell vele különösebben foglalkozni, csak szeretettel kell rá gondolni, 

Kristály 

 

 Csalogány    VII.  Túl az anyagon                                      417 

 

mert A KRISTÁLY ÉLŐ LÉNY. Rajta keresztül a morális (szeretet) 

energiák nyilvánulnak meg.  

  

A kristály morális erőket mozgat egészségünk érdekében. Ak-

kor hat, ha van bennünk morális erő. Ha megértjük betegsége-

inket, és tudatosan alakítunk életszemléletünkön, gondolkodá-

sunkon, akkor segít az univerzum. Ez a KEGYELMI ÁLLAPOT.  

 

 

 


