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Лечение със скъпоценни камъни
Даян Стейн

Внимание: Лечителството и медицината са две различни дисциплини и законът изисква 
следната декларация. Информацията в тази книга не е медицинска, а лечителска, и не представлява 
медицински съвет. В случай на сериозно заболяване консултирайте се със специалист по ваш избор.

На Бриди
БЛАГОДАРНОСТИ

Бих искала да благодаря на хората, които ми помогнаха да осъществя тази книга. Първо, 
благодаря на Джим и Санди от "Дъ Кристъл Кънекшън", Индиън Рокс Бийч, Флорида, и Джой 
Уийвър от "Трежърс Буукстор" в Тампа. Тези прекрасни хора ми позволиха да се ровя сред 
удивителния асортимент от кристали и скъпоценни камъни, да седя на пода на магазина и да 
канализирам информация за тях въпреки огромната навалица от купувачи по Коледа. Освен това 
благодаря на Карън Силвърман и Корин Никълс, които поощриха цялото начинание и ми донесоха 
собствените си скъпоценни камъни, за да ги прибавя към каталога; както и на Дороти Бърн, която 
умее да ме умиротворява, когато съм подложена на стрес. Дороти каза, че никога не е усещала нищо 
от досега си с кристалите, докато не поставих в ръката й къс цинкит.

Благодаря също така на Илейн Джил от "Кросинг Прес", която реши, че е крайно време да 
отразят моята мания по кристалите черно на бяло, и на Виктория, Ейми, Карън, Синди; а също на 
производствения екип, който превръща моите чернови в прекрасни книги. Специални и най-
сърдечни благодарности на Бриджит Фулър, която прави великолепна реклама на книгите ми и 
подкрепя процеса от начало до край.

Тази книга нямаше да бъде написана без безплътната помощ на Бриди (Брайд, Бриджит), 
която ми я канализира с любов. Нека благословията на Девицата достигне до всички, които я 
прочетат и използват.

УВОД
Скъпоценните камъни и кристалите са магически в истинския смисъл на думата магия, която 

означава да бъдеш част от природните чудеса на Земята. Скъпоценните камъни и кристалите са част 
от самата Земята, тъй като една трета от нашата Богиня-планета се състои от кварц, а силициевият 
диоксид и водата, от които се образуват кристалите, са и основните компоненти на нашите 
физически тела. Кварцът представлява вкаменена вода, а телата ни са 98 % вода. Магнитното поле 
на Земята е вибрационната енергия на кристалите и скъпоценните камъни, каквото е и магнитното 
поле на човешката аура. Пиезоелектрическите свойства на кристалите, техните енергийни полета и 
енергийните полета на останалите скъпоценни камъни съответстват на нашата човешка енергия и 
електрическа честота. По тази причина те могат да се използват като инструменти за 
възстановяване на енергийното равновесие, когато човешките честоти се нуждаят от фина 
настройка или лечение. Всички ние сме част от Богинята Земя, също както скъпоценните камъни и 
кристалите, които лежат в недрата й.

Земята е обвита от енергийната мрежа на скъпоценните камъни и кристалите. На нивото на 
самата Земя тази мрежа се образува от лей линиите, акупунктурната карта на планетата. Над тялото 
на Земята и отразена в аурата на човешкото ментално тяло е универсалната мрежа. Тя се образува 
от енергията на кристалите и скъпоценните камъни, излъчвана от планетата и галактиката и 
залегнала в човешката енергия. Постулатът на Уика много точно отразява това: "Каквото горе, това 
и долу." Мрежата съдържа нашите индивидуални умове и колективния ум на обществото, както и 
достъп до универсалния ум на Богинята и изначалната Празнота. Мрежата е допирната точка между 
нашите аури и аурата на Земята и вселената. Кристалната мрежа е и енергийният предавател на 
Непразнотата, онова проявление на Богинята, от което умът създава материя от Богинята Празнота. 
Тя е нашата човешка връзка между Богинята и индивида или между индивида и звездите.

Лей линиите на Земята се свързват с енергийната мрежа на нейната ментална аура чрез 
система от гигантски кристали, някои от които не са планински кристал, а други скъпоценни 
камъни. Повечето от тях са под земята или под водата. Те съществуват физически на планетата, 
разпръснати в различни ключови места по земното кълбо. Много от тях са разположени на свещени 
места за местните хора, които до ден-днешен провеждат там древните си ритуали. Други са 
неизвестни и забравени. Тези кристали спят летаргичен сън от хилядолетия. Деактивирали ги по 
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същото време, когато човешката ДНК била умишлено прекъсната във война между други планети 
за контрола над развиващата се Земя. Резултатът бил намаляването на човешката информация и 
енергия от двойно усукана спирала с 12 нишки на сегашната двукомпонентна ДНК1. Това се 
случило не много отдавна, приблизително по времето, когато Богинята била детронирана от мъжкия 
патриархален ред. Деактивираната кристална мрежа била важна част от информационната мрежа, 
най-значимото наследство на човечеството.

Но ето че сега човешката енергия и кристалната мрежа на Земята, както и всички кристали и 
скъпоценни камъни на планетата се събуждат. Кристалната мрежа се активира отново и бавно 
започва да се очиства. Гигантските кристали в нея се отварят, очистват и изцеляват, като отварят, 
очистват и изцеляват съседните по-малки камъни наоколо. Те на свой ред отварят, пречистват и 
изцеляват другите още по-малки камъни около тях. Крайната цел е всички кристали и скъпоценни 
камъни да се събудят, пречистят и излекуват - от гигантските камъни в енергийната мрежа до 
миниатюрните кристали в компютърните чипове и бижутата. Чрез изцеляването на кристалите 
енергийната честота на планетата се нормализира. При изцеляването на кристалната енергия на 
планетата Земя енергията на цялото човечество също се активира, настройва и разширява. В 
плавния ход на този процес през следващите няколко десетилетия човешката ДНК също ще се 
излекува и възстанови пълния си обем.

От незапомнени времена лечителите използват кристали и скъпоценни камъни. Заради 
протичащата енергийна активация, сега те стават още по-важен фактор в лечението на човечеството 
и Богинята Земя. Тъй като кристалите и скъпоценните камъни се отварят и изцеляват, техните 
растящи честоти лекуват и хората, като отварят, настройват и програмират човешката аура. 
Гигантските камъни са свързващата брънка между системата на лей линиите и универсалната 
мисловна мрежа. Активацията на камъните свързва човешката аура с универсалната мрежа, както и
със собствените ни Светлинни тела. Това енергийно тяло е съкровеното душевно ниво на 
менталното тяло, което остава съзнателно през многобройните животи на душата и по време на 
състоянията между животите. Хората играят главна роля в универсалния план на Богинята, нашите 
умове и Светлинни тела са част от универсалния Божествен ум. Чрез активирането на камъните 
енергията на галактическата и слънчевата системи сега могат да достигнат до нас по мрежата. 
Помагат ни и напреднали, позитивни лечители от други планети.

Малките кристали и разноцветни скъпоценни камъни, които носим в джобовете си или под 
формата на накити, са ни по-полезни, отколкото си представяме, а тяхната енергия нараства с 
течение на времето. Докато Богинята Земя се пробужда и лекува, нейните лечебни инструменти -
кристалите и скъпоценните камъни - събуждат всички хора, животни и създания на Земята. Ние 
ставаме нещо невиждано и нечувано досега: превръщаме се в Същества от Светлина, енергия и 
информация, защото такова е било изконното ни наследство. Пълният обем от 12 нишки на 
човешката ДНК съдържа генетичните кодове на целия живот във вселената, който Барбара 
Марчиняк в своята книга "Земята" нарича Живата библиотека2. Тази библиотека се възстановява, 
изцелява, реактивира и се връща обратно при нас главно посредством скъпоценните камъни и 
кристалите.

ИЗБИРАНЕ НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ
Днес хората се чувстват все по-силно привлечени към скъпоценните камъни и кристалите, 

като ги носят като накити, държат ги на видно място в домовете си и ги използват съзнателно на 
всички нива за лечение и енергийна работа. Често онези, които работят с камъни, нямат никакво 
космично разбиране за тях; знаят само, че искат красотата на кристалите и скъпоценните камъни 
край себе си в домовете и живота си. Независимо дали е избран специално заради лечебните си 
свойства, или не, енергиите на "точния" камък стигат до човека, който го е избрал. Когато жените 
ме питат какъв камък да си купят или в каква форма, аз казвам просто: "Вземете онзи (онези), който 
ви привлича най-силно." Този определен скъпоценен камък или вид камък неизменно ще отговори 
на нуждата ви в момента.

Скъпоценните камъни и кристалите биват в най-различни форми и стига да са естествени, а 
не синтетични, всички форми могат да се използват за лечение. Някои хора предпочитат 
необработените камъни, които идват направо от земните недра, докато други ги харесват полирани, 
обработени и шлифовани. Някои предпочитат да работят с гладки, заоблени камъни, обработени 

                                                          
1 За повече информация по въпроса прочетете Барбара Марчиняк, "Земята" (на бълг. ез. от изд. Аратрон, София, 2002 
г.) и "Вестителите на Зората" (изд. Аратрон, София, 1999 г.)
2 "Земята", Барбара Марчиняк, изд. Аратрон, София, 2002 г.
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във формата на яйце, жезъл, сфера или гравирана плочка. Необработените камъни обикновено са 
по-евтини от оформените и шлифованите от бижутер. Грубо заоблените също не са скъпи, а цените 
на сферите и яйцата постепенно спадат. Бижутерията от полускъпоценни камъни става все по-
достъпна, като има цени за всеки джоб. Различните камъни се предлагат във всякакви големини и 
всякакви качества. Изберете размера, който ви е удобен за съответното предназначение, и 
качеството, което ви устройва като цена и външен вид. Камъните с по-чисти цветове имат по-силна 
енергия, както и по-големите камъни, но всички естествени минерали притежават лечебна енергия, 
а изборът е безкраен.

Камъните могат да се използват в стаята като украшение и същевременно да лекуват 
енергията в помещението. Те могат да се поставят под леглото, под масата за масаж или лечебната 
кушетка, върху олтара на Богинята или на мястото за медитация. За тази цел обикновено се взимат 
по-големи камъни. По-малките скъпоценни камъни и кристали можете да носите в джобовете си 
или да ги държите в ръка, докато спите. С малко практика ще свикнете да не ги изпускате през 
цялата нощ. Можете да ги носите като огърлица, пръстен, брошка, обици или гривна, направени от 
един или няколко различни камъка. В лечението могат да се нареждат върху чакрите или да се 
долепват до кожата.

От дълбока древност планинският кристал и някои скъпоценни камъни (по-специално 
прозрачният берил, обсидианът и опушеният кварц) се използват за гадаене - гледане в камъка за 
предсказване и пророчества - и като фокусиращо средство за медитация и ченълинг. Скъпоценните 
камъни служат още за приготвяне на еликсири и направа на махала. Когато използвате камъните за 
лечение, трябва само да ги поставите в аура ви (енергийното поле на вашето тяло), върху или много 
близо до тялото ви. Единственото условие е камъкът да ви харесва.

Изберете скъпоценния камък или кристала, който ви привлича най-силно, и го задръжте в 
лявата ръка. При повечето хора лявата половина на тялото поема енергията/информацията по-силно 
от дясната, независимо дали са левичари, или не. Затворете очи, усмирете ума си и се съсредоточете 
върху камъка. Обърнете внимание както чувствате и усещате, както от камъка, така и вътре в себе 
си. Осъзнайте енергията на камъка, но не бързайте. Ако след няколкоминутно притихване не 
доловите никакво усещане, опитайте с другата ръка или с друг кристал или скъпоценен камък в 
лявата ръка. Отчетете настроението си и дали е настъпила някаква промяна в него. Ако досега не 
сте работили с кристали, ще мине известно време, докато развиете усет към енергията. Енергията на 
скъпоценните камъни и кристалите е деликатна и фина, така че усещанията също са деликатни и 
фини. Независимо дали възприемате енергията на камъка, или не, той неизменно ви въздейства.

Възможно е да усетите гъделичкане, да доловите ярки светлини или цветове (не 
задължително цвета на камъка), да почувствате вибрация, енергийни вълни, магнитни усещания, 
топлина или хлад. Възможно е да видите някакъв образ, например течаща вода или място на Земята, 
или вътре в недрата й. Може да успеете или да не успеете да разпознаете източника. Възможно е да 
чуете звън на камбани, дъжд или музика. Може да видите минал живот или любим човек или да 
получите информация под формата на думи или впечатления. Настроението ви може да стане по-
леко или по-спокойно, или пък да се развълнувате. Всеки човек усеща енергията на скъпоценните 
камъни като цяло или в частност по уникален за него начин. Възможно е да участва едно или
всички сетива: не е задължително впечатленията да са визуални. Усещанията са част от собствената 
ви енергийна вибрация в съчетание с тази на камъка. Ако усещанията ви харесват, вълнуват ви и ви 
карат да се чувствате добре - ако ви дават нещо, от което се нуждаете - можете спокойно да 
използвате камъка за лечение.

ОЧИСТВАНЕ НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И КРИСТАЛИТЕ
Понякога се случва камък, към който изпитвате силно привличане, да излъчва негативно 

усещане или камък, който доскоро е имал приятно излъчване, изведнъж да създава неприятно 
усещане. В такъв случай камъкът или кристалът се нуждае от очистване. Да очистите камък или 
кристал означава да го пречистите от поетата чужда енергия, била тя ваша или на други хора. 
Камъните попиват енергия от всеки, който ги държи, а кварцовите кристали и повечето скъпоценни 
камъни лекуват болката, като я поемат в себе си. Ако тези нежелани енергии бъдат оставени в камъ-
ка, той постепенно ще се очисти сам, но междувременно лечебните му способности ще бъдат 
значително по-слаби. Силно претоварените камъни понякога се саморазрушават, разбиват, падат 
или се изгубват, а нечистото махало може да стане съвършено неточно. Неочистените камъни могат 
да предадат чуждата болка на следващия човек, който ги вземе в ръка. Колкото по-чиста е 
енергията на лечебния камък, толкова по-полезен е той.

Хората, които боравят със скъпоценни камъни, често не позволяват други да пипат 
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кристалите им. Според мен това не е чак толкова страшно. Ако нямате нищо против енергията на 
другия човек да влезе в живота ви, той няма да навреди на вас и на кристалите ви, като ги докосва. 
Скъпоценните камъни са лечебни инструменти и ако човекът страда - бил той собственикът или 
някой друг - камъкът ще му помогне. Камъните, които се използват за лечение или полагане, са 
специално предназначени да попият нечия болка. Същото правят и скъпоценните камъни и криста-
лите, носени като накит, изложени в стаята или използвани по друг начин. Всяка поета от камъка 
болка или негативна енергия може лесно да се очисти, а в повечето случаи камъкът я е поел от 
притежателя-ползвателя.

Кристалите и лечебните скъпоценни камъни трябва да се очистват непосредствено след 
закупуване. Освен това трябва да се пречистват след всеки лечебен сеанс; ако се използват по време 
на масаж; след носене на накита; след носене на камъка в джоба; или след като сте спали с камъка 
под възглавницата. Ако се използва усилено, махалото е точно само в рамките на няколко часа; така 
че трябва често да се пречиства. Скъпоценните камъни и кристалите, които стоят на олтара или в 
стаята, също трябва редовно да се пречистват, особено при болест или емоционален стрес. Активно 
използваните камъни е добре да се очистват всеки ден, а останалите веднъж седмично. Когато 
полагам камъните върху пациент, предпочитам да ги очиствам преди и след всеки сеанс.

Има множество ефективни начини за очистване на кристалите и скъпоценните камъни. Ако 
не разполагате с други средства, просто ги прокарайте под течаща студена вода. (Това е най-слабо 
ефективният метод.) Винаги ползвайте студена, вода, тъй като някои кристали се натрошават от 
досега с топлината, и ги оставяйте под водната струя за няколко минути. Ако камъкът има връх, 
както е при планинския кристал, той трябва да сочи към канала, докато водата го облива. Не 
пречиствайте камъните от вида на халита под течаща вода - минералът (кристалчета сол) ще се 
разтвори.

Солта на практика е най-общоприетото и вероятно най-силното средство за очистване на 
кристали. Препоръчвам я за първоначалното очистване на нови лечебни камъни и за моментите, 
когато камъкът е претоварен с негативна енергия или болка. Можете да изпробвате и други методи, 
които свалят от камъка всичко друго освен програмирането (виж следващия раздел). Солта може да 
се използва разтворена във вода или в чист вид. За да приготвите солена вода, смесете в стъклена 
чаша или керамична купа една супена лъжица сол със студена вода. Не използвайте пластмасови 
или метални съдове. Поставете камъните, които искате да очистите, в разтвора и ги оставете да 
престоят няколко часа или цялата нощ. Силно претоварените камъни изискват по-дълго изкисване. 
Ако искате да използвате солта в сух вид, сипете морска сол в стъклена чаша или керамичен съд и 
заровете камъните в нея. Оставете ги да престоят така няколко часа или цяла нощ.

Когато очиствате гердани от скъпоценни камъни, използвайте суха сол, а не подсолена вода, 
тъй като водният разтвор бързо ще разгради кордата, на която са нанизани зърната. От солта, била 
тя суха или разтворена, сребърният обков на бижутата потъмнява; така че после трябва да ги 
полирате. Използвайте морска, а не трапезна сол, тъй като последната съдържа алуминий и 
различни химикали. Морската сол се продава на съвсем достъпна цена в повечето магазини за 
здравословна храна. А ако живеете до океана, можете сами да съберете сол в стъклен буркан. Най-
деликатният начин за очистване на кристалите и камъните със солена вода е да ги изплакнете 
директно в морската вода. Дръжте ги здраво, за да не ви ги вземат вълните.

Камъните могат да се пречистват и като се оставят на слънчева или лунна светлина, под 
дъжда или като се заравят за известно време в земята. Силното слънце очиства камъните чудесно за 
около един час, но се отразява разрушително на някои цветни кристали, които могат да избледнеят. 
Розовите и лилавите камъни като аметист, аметрин, розов кварц, кунцит и флуорит бързо 
избледняват на слънце. Същото се получава с някои светлосини кристали, като целести-та и 
аквамарина, както и с по-тъмния опушен кварц. Камъните могат да се оставят навън при 
пълнолуние; тогава няма опасност от обезцветяване, но очистването е по-бавно и по-слабо 
ефективно. Друг вариант е да провесите камъните на клоните на някое дърво под дъжда, 
независимо дали денем, или нощем, за деликатно очистване и пречистване.

Камъните могат да се заравят в земята и да се оставят там известно време, което се отразява 
много добре при претоварените лечебни инструменти. Забийте в земята някакъв знак, за да ги 
намерите по-лесно, или ги оставете навън в саксия с пръст. (Камъкът с лош заряд може да навреди 
на растението.) Оставете камъните в земята за един пълен лунен цикъл, от новолуние до новолуние, 
за да постигнете пълно очистване. Някои камъни се пречистват за по-кратък срок, примерно три 
дни, докато на други им трябва повече от месец. Използвайте този метод за камъни, които дълго 
време са абсорбирали сериозна негативност или болка.
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Кристалите и скъпоценните камъни могат да се пречистват и с помощта на различни билки. 
Билките се ползват в изсушен вид или се изгарят като благовоние. Камъните могат да се заравят в 
изсушени билки като розов цвят, градински чай, кедрови листа или тамян. Процесът е подобен на 
използването на морска сол. Пречистването с розов цвят трае по-дълго, но зарежда камъните и 
кристалите с прекрасна нежна енергия. Розовият кварц и кунцитът придобиват несравними 
свойства след очистване с розов цвят. Изсушеният градински чай и кедровият лист са по-силни 
растения, така че пречистването с тях е ефективно, но все пак отнема повече време отколкото с 
морска сол.

Когато билките се изгарят и скъпоценните камъни се прекарват през техния дим, процесът се 
нарича опушване. Опушването и окадяването с градински чай или кедър е" много ефективен начин 
за очистване и пречистване на кристали и лечебни камъни. Самото окадяване е много добър метод 
за енергийно очистване и самолечение. Билките се намират под формата на готови пръчици за 
кадене в езотеричните магазини, билковите аптеки и центровете на северноамериканските 
индианци. Внимавайте, защото от пръчиците често хвърчат искри, а когато свършите с опушването, 
не забравяйте да ги изгасите във вода.

Моят любим начин за очистване на камъни е под пирамида. Пирамидата може да е 
направена от стъкло, мед, пластмаса или картон, важното е пропорциите й да са правилни. Повечето 
метафизични магазини предлагат пирамиди, а също и книги за тяхното изработване. Пирамидите 
очистват камъните по-бавно от морската сол, но не разяждат кордата на герданите и не патинират 
среброто. Не водят до обезцветяване на камъните, както пряката слънчева светлина. Повечето
камъни се очистват за една нощ под пирамидата, макар че на прекомерно използваните им трябва 
повече време. Аз поставям накитите и камъните, които нося в джобовете си, под пирамидата на 
олтара ми всяка нощ. Тъй като махалата се претоварват по-бързо и се пречистват по-бавно, редувам
няколко и ги оставям под пирамида за около една седмица, преди да ги използвам отново. 
Пирамидите се предлагат във всякакви големини - от мънички до големи колкото стая. (Спането в 
голяма пирамида е удивително лековито изживяване.)

За да лекуват човешка (или животинска, или земна) енергия, камъните трябва да могат да 
предават своята най-висша и позитивна вибрация, което е възможно само с очистени камъни. Нито 
един скъпоценен камък или кристал не работи ефективно като лечебен инструмент, ако енергията 
му не се поддържа изрядно чиста. Пречистете новия камък, преди да го програмирате и използвате 
за първи път, а после го очиствайте редовно или след всяко използване. Така камъкът ще продължи 
да бъде позитивният лечител, който първоначално сте почувствали в него.

ПРОГРАМИРАНЕ И ПОСВЕЩАВАНЕ НА КАМЪНИТЕ
След като изберете и очистите вашия скъпоценен камък или кристал, трябва да го посветите 

и програмирате. Това е съвсем прост процес. Вземете камъка в ръка или го докоснете, ако е твърде 
голям за държане, и почувствайте неговата енергия. При току-що очистените камъни енергията ще 
бъде по-силна и още по-привлекателна отпреди. Когато доловите тази енергия и я оцените, 
поискайте тихо да се свържете с девата на кристала или камъка. Макар да не са одушевени, 
кристалите са живи и девата на този къс е енергията на жизнената сила на камъка. Помнете, че 
всяко живо нещо, включително скъпоценните и полу-скъпоценните камъни, е част от Богинята, а 
камъните са част от Земята. Възможно е да доловите живото присъствие на камъка, но не е 
задължително.

Щом сметнете, че сте почувствали каквото можете от енергията, помислете за какво ще ви 
служи камъкът. За лечение ли ще го използвате? Себе си ли ще лекувате, или други хора? Дали ще 
лекувате болките в кръста, безсънието, или депресията ви? Искате камъкът да балансира енергията 
ви или да я предпазва? Помислете за тези приложения, всичките вкупом или поотделно, след което 
попитайте камъка дали иска да действа по желания от вас начин. Ще добиете известна представа за 
положителен или отрицателен отговор. Енергията на кристала може да нарасне, ако отговорът е 
"да", или като че ли да изчезне, ако отговорът е "не". Ако работите с махало, можете да потърсите 
отговорите с него. Аз обикновено питам моите камъни дали са съгласни да изпълняват широк спек-
тър от функции, а не само едно предназначение. Използвам ги главно за лечение, а някои камъни 
(особено големите в дома ми) за защита.

Ако камъкът приеме вашето намерение, заявете в ума си да бъде така. Ако принадлежите 
към традицията на Уика, кажете: "И така е" или "Така да бъде". Влагането на намерение в камъка не 
спада към никоя религия. В момента вие просто "програмирате" камъка, все едно че програмирате 
компютър. Ако камъкът като че ли негодува срещу намерението ви, почувствайте го по-дълбоко и 
го попитайте каква работа желае да върши. Възможно е отговорът да ви изненада, но при всички 
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случаи ще ви бъде от полза. Жизнената сила, девата или Богинята в камъка притежава свой 
собствен интелект, съзнание, което е довело при вас точно този скъпоценен камък или кристал. 
Приемете намерението на камъка, съгласете се с това намерение и благодарете на камъка, че е 
влязъл в живота ви. В този случай камъкът или кристалът сам е избрал програмирането си.

Ако пожелаете да промените програмирането на някой кристал или скъпоценен камък, първо 
го очистете щателно в морска сол по-дълго от обичайното. После повторете горния програмиращ 
процес. Кажете на енергията на камъка, че искате да промените програмирането му или функцията 
му. Препрограмирайте го за вашето ново намерение. Ако ще подарявате камъка на друг човек, 
новият притежател ще го препрограмира. Пак повтарям, потърсете съгласието на жизнената сила на 
камъка и работете заедно с нея, а не против нея. Камъкът ще запази програмирането си, докато вие 
или някой друг не реши да го промени.

Щом камъкът е програмиран, трябва да защитите енергията му от външно вмешателство. 
Скъпоценните камъни и кристалите разпръсват негативната енергия, но понякога се случва тя да 
полепне по тях за известно време. Вследствие на това камъкът може да загуби своята сила като 
махало или лечебен инструмент; възможно е дори да предава негативна енергия на човека, който го 
ползва. Ако това се случи, то обикновено е временно - скъпоценните камъни и кристалите не 
задържат негативността - но е най-добре да предотвратите полепването на отрицателната енергия. 
Този процес се нарича "посвещаване". Щом програмирате вашия новоочистен камък, можете да го 
посветите по няколко начина.

Най-простият метод е да вземете камъка в ръка и да почувствате неговата енергия и жизнена 
сила. Заявете ясно наум: "Чрез този лечебен инструмент може да работи само най-положителната 
висша енергия." Съсредоточете се върху това намерение за известно време, после прекратете 
медитацията (опознаването) с думите "Така да бъде" или "И така е", както по-горе. Камъкът вече е 
посветен, но вие можете да продължите процеса още една крачка напред.

Ако имате олтар за медитация или посветен на Богинята, проведете програмирането и 
посвещаване-то пред него и призовете закрилата на четирите посоки и четирите елемента върху 
камъка. Можете да направите това като използвате свещ за Огън/юг, купа сладка или солена вода за 
Вода/запад, благовонна пръчица за Въздух/изток и прозрачен планински кристал за Земя/север. Във 
всяка посока заявете: "Посвещавам този камък на закрилата на посоката север  (после на юг, изток, 
запад)." На север допрете вашия камък до планинския кристал; на юг го прокарайте бързо над 
пламъка на свещта; на изток през благовонния дим; а на запад го потопете в купата или го поръсете 
с няколко капки вода.

Можете също така да изберете да посветите вашия камък или кристал на специфична 
лечебна енергия, например на Богинята на лечението. Има много Богини лечителки, включително 
Изида, Йемая, Икс Чел, Диана и Бялата Жена Биволица. Аз посвещавам моите камъни на Бриди, 
келтската Бригит, която е била Девицата, Богинята лечителка на предхристиянска Европа. Ако ще 
програмирате камъните за защита, Хеката и Кали са могъщи Богини закрилници. Можете също така 
да посветите камъните на Дева Мария или на някоя светица. Или на вашия духовен водач, ангел 
пазител или тотемно животно. Можете да помолите съществото, което бди над вас и ви учи, да пази 
и вашите лечебни скъпоценни камъни. Аз имам навика да препосвещавам камъните си от време на 
време.

Ако сте обучени в Рейки, Рейки символите са прекрасен начин за очистване, програмиране и 
посвещаване на камъните и кристалите. Вземете камъка в ръка, почувствайте енергията му, после 
фокусирайте символите върху него. Започнете с Дай-Ко-Мьо, за да отворите аурата на камъка, 
после използвайте Сей-Хе-Ки за очистване и пречистване. После се съсредоточете върху 
програмното ви намерение и го фиксирайте в камъка или кристала с Чо-Ку-Рей. Добавете Хон-Ша-
Зе-Шо-Нен за лечебните камъни и завършете отново с Дай-Ко-Мьо. Когато използвате Дай-Ко-Мьо 
за последен път, поискайте камъкът да придобие способността да се самоочиства. Тя няма да бъде
безусловна, но ще ви позволи да пречиствате камъка по-рядко.

Смисълът от програмирането на кристалите и скъпоценните камъни е да фокусирате тяхната 
сила върху нещо, което ви е необходимо, като увеличавате намерението на камъка чрез вашето 
собствено. Смисълът от посвещаването на камъка на някоя висша лечебна енергия или на Богинята 
е да го предпазите от негативни вмешателства. Така програмираният и посветен кристал или камък 
става много по-мощен и полезен инструмент.

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И АУРИЧНИТЕ ТЕЛА
Човешката енергия свършва с физическото тяло, но не започва оттам. Аурата представлява 

многопластово електрическо поле, което заобикаля физическото тяло, и основният смисъл на това 
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да бъдеш човек се съдържа именно в тези електрически слоеве. Повечето съвременни лечители 
познават четири аурични тела: физическото или етерния двойник; емоционалното тяло; менталното 
тяло (с две нива, рационалния и интуитивния ум); и духовното тяло (с три нива). Енергийната 
работа досега се е базирала на познанието за тези четири тела, които са отправната точка на всяко 
метафизично лечение. За да даде резултат, лечението трябва да нормализира ауричния слой, който е 
косвеният източник на заболяването; лекуването само на физическото тяло не е достатъчно за 
трайна промяна. Но човешкото енергийно поле е много по-сложно от тези четири тела.

Същевременно всяко тяло и аурично ниво се свързва и захранва в следващия по-външен 
ауричен слой. Емоционалното тяло се свързва с астралния близнак, онази част на съзнанието, която 
пътува при медитация, психично лечение и извънтелесни преживявания. Менталното тяло се 
свързва със Светлинното тяло, което на свои ред свързва индивидуалния ум със земната мрежа 
(колективния планетен ум), галактическата мрежа (извънземното съзнание) и универсалната мрежа 
(Богинята вътре в нас или Непразнотата). Менталното тяло е първо аурично тяло, което продължава 
да съществува и след смъртта.

Трите нива на духовното тяло се свързват с външните аурични слоеве, които съставляват 
душевното ядро. Те проектират другите тела под тях, включително физическото тяло, и създават 
плана за настоящия живот. Тези нива-шаблони съставляват самата душа. Те не свършват с 
физическата смърт, а са енергиен източник за многобройни инкарнации. Първото ниво, Етерният 
шаблон (не етерният двойник) създава физическото тяло за този живот и поддържа съществуването 
и здравето му. Второто ниво, Небесното тяло, е шаблонът за емоционалния Аз, включително 
астралното ниво и емоционалното тяло. Третото ниво, Кетерното тяло, създава шаблона за всички 
пластове на менталното тяло.

До неотдавна тези външни тела и нива бяха непостижими за човешко лечение. Сега обаче с 
нарастването на човешките психични способности (и възстановяването на 12-те нишки на ДНК) и 
породената от земните промени енергийна експанзия на планетата е възможно да достигнем до тези 
външни тела за дълбоки промени и лечение на нивото на душата. До външните нива се стига чрез 
чакрите, посредством добре познатите кундалини чакри в етерния двойник, по които се стига до 
чакрите по другите линии, разположени в емоционалното и менталното тела. Основната цел на този 
повишен достъп са чакрите в емоционалното тяло, подредени в така наречената линия хара.

Какво означава това от гледна точка на лечението със скъпоценни камъни? Традиционно 
скъпоценните камъни са се използвали за лечение на кундалини чакрите в ауричното ниво на 
физическото тяло, известно още като етерния двойник. (Те са били вторични и по-слабо използвани 
за балансиране на близките до физическото аурични тела, етерния, емоционалния, менталния и 
духовния ауричен слой.) Физическо-етерното ниво е най-близкият до плътното физическо тяло 
енергиен слой. Повечето хора, които работят с камъни, са запознати с кундалини чакрите на 
етерния двойник и подходящите за лечението им цветове.

Днес обаче имаме възможността да стигнем по-високо в ауричното енергийно поле при 
работата със скъпоценните камъни. Те въздействат на нивото на емоционалното тяло и на неговите 
чакри. Чакрите по линията хара на емоционалното тяло пък имат излаз до външните аурични тела и 
същевременно служат като мост между външните тела и физическия Аз. Сега скъпоценните камъни 
имат много по-голям потенциал да лекуват хората, отколкото в миналото, именно заради тази 
промяна от кундалини към линията хара. Списъкът на скъпоценните камъни в тази книга отразява 
приложенията на ниво хара за повечето кристали и минерали.

Ползата от това е огромна. Като съвсем прост пример: вместо да лекува нечия мигрена само 
на физическото ниво, лечението достига до източника на всички главоболия. Причината може да се 
крие в гърлената чакра на етерния двойник (по линията на кундалини, традиционните чакри), 
където човекът е задържал нещата, които е трябвало да каже в сегашния си живот. Причината може 
да бъде и в нещата, които човекът не е могъл да изрече в предишния си живот или в редица минали 
животи, довели до увреждане на душевното ядро, което се проявява циклично в много инкарнации. 
Лечението по линията хара чрез
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Диаграма 1 Нивата на ауричното тяло
скъпоценни камъни, които въздействат на тази линия, може да стигне до нивото на Етерния 

шаблон на гърлената чакра (нивото на духовното душевно ядро) и да изцели всички минали животи 
и увреждания на душевното ниво. Тогава изчезва не само мигрената в момента, но и всички 
мигрени в този живот и всички бъдещи инкарнации. Мигрената вече не е част от плана на душата. 
За тази цел камъните се използват по традиционния начин, но благодарение на текущото 
възстановяване на човешка енергия (ДНК) достъпът до външните аурични тела и терапевтичният 
резултат са многократно увеличени. Ние едва започваме да разгръщаме потенциала си.

Следващата глава разглежда чакрите по линията на кундалини/етерния двойник и 
хара/емоционалното тяло. Скъпоценните камъни въздействат чрез тези чакри, за да стигнат до 
ауричните тела и да излекуват душевното ядро.

ЧАКРИТЕ НА КУНДАЛИНИ
Чакрите на кундалини са разположени на ауричното ниво на етерния двойник, известен още 

като аурата на физическото тяло. Етерният двойник е енергийният слой, който е най-близо до 
плътното физическо тяло и се смята за негово идентично отражение. Болестите се проявяват в 
етерния двойник, преди да достигнат до физическото тяло, така че могат да се лекуват и премахват 
от тялото оттам. Централният канал на кундалини, наречен Сушумна, протича вертикално по 
средата на човешкото тяло на нивото на етерния двойник. Встрани и пресичайки централния канал 
има два по-малки канала, Ида и Пингала. Те започват от коренната чакра (опашната кост) и завър-
шват в лявата и дясната ноздра. Движението на енергията в двата увиващи се канала напомня на 
формата на сегашната двукомпонентна ДНК молекула. Енергията се изкачва през чакрите на 
кундалини по тези канали.

В древните и съвременните традиции духовното развитие винаги е започвало с пренасяне на 
енергията по каналите на кундалини, за да отвори, развие и очисти чакрите. Тази дисциплина лежи 
в основата на йога, медитацията и повечето техники за психично развитие. Докато се изпълват с 
енергия, чакрите се очистват от блокажите и оздравяват, осигурявайки по-добро физическо здраве и 
психично израстване. Енергията се придвижва нагоре по чакрите, седемте енергийни центрове, от 
коренната до теменната, от физическото към духовното ниво. Всяка възходяща чакра отговаря за 
развитието в човешко израстване, както и за част от физическата анатомия и здраве. Всяка по-горна 
чакра е свързана и с определено ниво от четирите аурични тела.

Първите три чакри - коренната, сакралната и слънчевият сплит - са свързани с оцеляването 
на физическото тяло. Коренната се свързва с аурата на етерния двойник-физическото тяло. 
Сакралната дава достъп до емоционалното тяло на неговото най-близко до физическото ниво, а 
слънчевият сплит се свързва с долното ниво на менталното тяло, съзнателния рационален ум. 
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Следващите три - сърдечната, гърлената и челната - определят висшите човешки потребности на 
интуитивния ум и основната духовност. Те са първите входове към външните аурични тела.

Сърдечният център е висшето ниво на менталното тяло, интуитивният творчески ум. Той 
дава достъп до астралния близнак и астралното ниво (чрез тимусната чакра по линията хара, която 
се намира точно над него). Гърлената чакра е седалище на общуването на много нива и 
същевременно има излаз към нивото на Етерния шаблон, което представлява план на физическото 
тяло. Гърлената чакра е първото ниво на духовното тяло. Челната чакра, вторият пласт на 
духовното тяло, е човешкият психичен център. Нейният излаз до външните тела е Небесното тяло, 
шаблонът за емоционалния Аз. Седмият център, теменният, е изцяло духовен, най-висшето от трите 
духовни нива на четирите тела. Неговият излаз до външните тела е Кетерното тяло, планът за 
менталното тяло, Светлинното тяло и мисловните мрежи.

Горните елементи са външно-телесните продължения на седемте главни чакри и четирите 
тела (физическо, емоционално, ментално и духовно). Те могат да предоставят нова информация за 
лечителите, но повечето хора познават чакрите на кундалини, дори и без техните връзки с 
ауричните тела. В миналото лечението със скъпоценни камъни се стремеше главно да балансира и 
очисти чакрите на кундалини. Сега ще изброя тези чакри колкото може по-ясно и кратко. Обърнете 
специално внимание на техните цветове, тъй като те отговарят на цветовете на лечебните камъни за 
всеки един център.

Чакрите започват в основата на гръбнака и завършват на върха на главата. Макар да са 
фиксирани в централния гръбначен стълб (Сушумна), те са разположени едновременно отпред и 
отзад на тялото, като минават през него. Първият център е коренната чакра, представена от 
червения цвят и разположена при опашната кост откъм гърба и пубиса отпред на тялото. Този 
център помещава основните нужди за оцеляване, сигурност и безопасност и способността да се 
заземим при земното съществуване в тяло. Коренната чакра отговаря за следните телесни части: 
бедрата, краката, кръста, ректума, вагината и матката. Тя се свързва с аурата на етерния двойник, а 
червените скъпоценни камъни я лекуват и балансират3.

Следва сакралната чакра, разположена между срамната кост и пъпа, която също се корени в 
гръбнака. Цветът на този център е оранжевото, а оранжевите камъни го лекуват. Основните нужда 
за този център са за сексуалност, самочувствие като лична сила и сила в света. Чакрата има излаз 
към долното ниво на емоционалното тяло и помещава неизлекуваното вътрешно дете на човека. Тук 
се съхраняват образите на травми от този и минали животи, както и способността да се отърсваме 
от старите чувства. Органите, които съответстват на сакралната чакра, са яйчниците, матката, 
фалопиевите тръби, тазът, лумбалните прешлени, бъбреците, пикочният мехур и дебелото черво.

Слънчевият сплит е третата чакра, разположена на нивото на долните ребра. Нейният цвят е 
жълтият, като тя е приемателният, разпределителният и преработвателният център в тялото на 
енергията и възприятията. Представлява долен пласт на менталното тяло, тоест съзнателния и 
рационалния ум. Тук са съсредоточени самоувереността и инстинктивната интуиция, усетът за 
бизнес и математика и умението да учим на материално ниво, както и самоупълномоща-ването и 
волята. Телесните органи, за които отговаря тази чакра, са стомахът, черният дроб, жлъчният мехур, 
панкреасът и тънкото черво.

Втората чакра на менталното тяло, центърът на творческия и интуитивния ум, е разположена 
в сърцето. Това е и чакрата, която свързва тялото и ума с духа; разположена е зад гръдната кост 
пред и върху гръбнака, между плешките. Сърдечната чакра направлява способността ни да обичаме 
себе си и другите, да даваме и да получаваме. Съответстват й скъпоценни камъни в два цвята: 
розово и зелено; все пак нейният традиционен цвят е зеленият. Почти всеки човек днес страда от 
закоравяло, наранено или разбито сърце, затова не е случайно, че сърдечните заболявания са убиец 
номер едно в САЩ. Дълбоките сърдечни рани могат да се превърнат в аурични блокажи, наречени
сърдечни белези. Когато се очистим от тях, известно време изживяваме отново старата болка, но 
сърцето се освобождава, за да омекне, оздравее и израстне. Телесните органи за този център са 
сърцето, белите дробове, кръвоносната система, рамената и горната част на гърба.

Последните три чакри съставляват аурата на духовното тяло: центровете на гърлото, челото 
и темето. Гърлената чакра, разположена в триъгълника между ключиците, се символизира от 
светлосиния цвят и светлосините лечебни камъни. Това е женският център на общуването, 
изразяването, чуването (включително психичния слух), приемането на другите и съзидателността. 

                                                          
3 Анализът на Керълин Мис оказва силно влияние върху този вариант на седемте чакри. Виж С. Norman Shealy, MD 
and Carolyn M. Myss, MA, The Creation of Health: The Emotional, Psychological and Spiritual Responses that Promote Health 
and Healing (Walpole, N.H.: Stillpoint Publishing, 1993), 93-119
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Той съдържа и има израз към Етерния шаблон, планът на физическото тяло. Това е може би най-
сложната чакра, тъй като всяка възможност за промяна, трансформация и лечение е разположена 
тук, включително лечението на собственото бъдеще през миналото чрез кармично освобождаване. 
Гърлото е мястото, където се трупа и накрая се отприщва гневът. Частите на тялото за този център 
са гърлото, вратът, челюстите и зъбите, ушите и слухът и щитовидната жлеза.

Индиговата шеста чакра, разположена над физическите очи в центъра на челото, се нарича 
челна чакра или трето око. Това е мястото, където виждаме отвъд физическите реалности в 
психичния свят за разбиране на нематериалната истина. Чакрата е вторият духовен ауричен слой и 
дава достъп до шаблона на Небесното тяло. Аз определям тази чакра като мястото на Богинята в нас 
или будистката Непразно-та, а теменната чакра като самата Богиня или Празнотата. Телесните 
части за този център са очите, лицето, мозъкът, лимфната и ендокринната система.

Темето е седмата кундалини чакра, разположена непосредствено под върха на черепа. 
Нейният цвят се описва като лилаво или бяло със златно ядро и е третото ниво на духовното тяло с 
достъп до Кетерния шаблон. Този център е женската връзка с Богинята и Празнотата, мястото, 
където животът влиза в физическото тяло. Сребърната нишка, която свързва ауричните тела, тръгва 
от темето, а неговото продължение минава през духовното тяло към външните тела, Светлинното 
тяло и свръхдушата. Душата влиза в тялото през темето в момента на раждането и излиза оттам при 
смъртта. Това е мястото, където човек осъзнава, че има отвъд-физическа идентичност и е част от 
универсалния Божествен план. Телесните съответствия за теменната чакра включват централната 
нервна система и гръбнака.

В своя коментар за линията на кундалини Барбара Марчиняк описва развитието на пет нови 
центрове, които се намират над теменния. Този краен сбор от 12 чакри ще съответства на 
предстоящото възстановяване на 12-те нишки на ДНК. Центровете продължават по правата 
централна линия на Сушумна, простирайки се от индивида към вселената. Те са над тялото и нямат 
физически съответствия. Осмата чакра има достъп до невидими психични реалности отвъд тялото; 
центърът е разположен от няколко сантиметра до близо метър над главата. Деветата чакра, 
разположена високо над земната атмосфера на разстояние колкото до Луната, свързва човека с 
енергийната мрежа на Земята, превръщайки човешкото същество в пазител и стопанин на 
планетата. Десетият център дава достъп до цялата информация за Земната слънчева система; 
единайстият за Земната галактика; а дванайстата чакра дава достъп до останалите планети, с
информация за далечния космос и вселената. Чрез бъдещото развитие на тези центрове, ние 
наистина ще станем междупланетните Същества, каквито сме предопределени да бъдем.

ВСЕЛЕНАТА

ГАЛАКТИЧЕСКИ ДОСТЪП

ДОСТЪП ДО СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

РАБОТА С МРЕЖАТА, СТОПАНИСВАНЕ НА 
ЗЕМЯТА Външната земна атмосфера чак до Луната

(НАДЛИЧНОСТНА ТОЧКА) НЕВИДИМИ 
СВЕТОВЕ

От няколко см до няколко метра извън тялото

ТЕМЕННАЧАКРА

ЧЕЛНА ЧАКРАЯРЕТО ОКО Зрение отвъд трите 
измерения

ГЪРЛЕНА ЧАКРА Говорене, истина

СЪРДЕЧНА ЧАКРА Състрадание, свързаност

СЛЪНЧЕВ СПЛИТ Възприятия

САКРАЛНА ЧАКРА Сексуалност, съзидателност

КОРЕННА ЧАКРА
Оцеляване, същностна идентичност
Надфизическа идентичност
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Диаграма 2 Етерният двойник и галактическите чакри

ЛИНИЯТА ХАРА
Енергийни канали и системи от чакри, подобни на тези по линията кундалини в етерния 

двойник, съществуват и на другите аурични нива. До неотдавна повечето лечители нямаха достъп и 
познание за тези други системи. Но сега някои хора започват да забелязват отварянето на нови 
чакри и осъзнават наличието на други системи от чакри. Аз наричам тази енергийна система на 
астралното/емоционалното тяло линията хара, от описанието на състоящото се от три чакри 
"Харично ниво"4 на Барбара Бренан. Нейната линия и три центъра съответстват на моите 
възприятия, само че аз виждам значително по-развита система от 13 чакри.

Линията хара съдържа и поддържа нашата мисия в живота, смисъла да се инкарнираме в 
този живот. Ясното разбиране на тази мисия води до продуктивност, удовлетворение и душевен 
мир. Енергийните блокажи на това хара ниво на емоционалното тяло възпрепятстват намеренията и 
постиженията ни, както и осъзнаването на нашата лична мисия. Все по-често емоционалното тяло 
излиза на преден план като централно за лечението на всяко едно ниво - от физическото тяло до 
душевното ядро. Както при линията кундалини, хара чакрите имат цветови съответствия, които 
отговарят на съответните камъни. Чрез енергията на камъните може да се осъществи достъп до 
чакрите и свързаните с тях тела. Хара нивото е жизненоважно за съвременните лечители и за 
процеса на лечение.

Първата хара чакра е прозрачният (всички цветове, никакъв цвят) център над главата, който 
аз наричам надличностната точка. Тази чакра е позната на повечето хора, които я поставят в 
кундалини канала. Това е първото материално проявление на душата, първият излаз на енергия от 
Богинята/Празнотата. Тя съдържа индивидуалната причина за инкарнацията в съответното тяло, ум, 
емоции и дух. Надличностната точка отделя душата от нейния Божествен източник, придавайки й 
лична действителност и живот на Земята. Друго название на тази чакра е Душевната звезда. Ци гун 
я нарича източник на Небесна ци. Някои прозрачни камъни активират този център.

Следва двойка сребристи чакри, разположени зад очите. Наричам ги зрителните чакри. 
Очите могат да се използват като лазери в лечението, както и за визуализация и проявление на 
потребностите чрез визуализация. Те се смятат за вторични центрове, но са важни за психичните 
лечители. Някои от сивите, иридесцентните и сребристите камъни отварят и развиват тези чакри.

Следва чакрата на каузалното тяло, разположена в основата на черепа на тила, където се 
срещат вратът и главата. Някои лечители виждат този много важен център като светло сребристо-
син, докато други го възприемат като тъмночервена прежда, намотана около златно чиле. 
Скъпоценните камъни за чакрата са както червени, така и сребристо-сини. Каузалното тяло се 
описва като всемогъщо (Непразнотата или Богинята в нас) и трансформаторът на нефизическата
информация/светлина в съзнанието, например при ченълинг, автоматично писане и работа с 
духовните водачи. Необходимо е чакрата да се активизира и балансира, за да внесе ментална 
ангажираност към личната мисия, но това трябва да се направи единствено заедно с останалите хара 
чакри. Активирането на каузалното тяло проявява духовната житейска мисия на човека като 
въплътена в цялата хара линия, земното ниво, физическата реалност.

Следващата чакра по линията хара, също много важна, е тимусната. Аз я виждам синьо-
зелена или с цвят на аквамарин, свързваща линията хара и емоционалното тяло с линията 
кундалини и етерния двойник. Този център свързва нашите емоции с физическото ни тяло. На 
физическо ниво тази чакра пази имунната система, която очевидно търпи силно влияние от 
емоциите, а на емоционално ниво е нашето желание да изживеем и осъществим тази инкарнация. 
Центърът съдържа нашия стремеж и страст да изпълним задачата, която сме се инкарнирали да 
постигнем в този живот. Безспорно е жизненоважен център, основополагащ за повечето съвременни 
здравословни проблеми и източници на заболявания.

Лесно можете да намерите тимусната чакра. Разположена е на гърдите, между и около 7.5 см 
над зърната на гърдите. Веднага ще разберете, когато я напипате; тя е болезнена и чувствителна при 
натиск. Нежното натискане на тази точка "събужда цялото сърце на човека за скръбта, която носи 
открай време, и за необятността, която очаква милостиво осъзнаване."  Медитирането върху 
усещанията, които създава натискането на тази точка, отваря и освобождава скръбта (която може да 
включва гняв, негодувание, страх и други чувства). Синьо-зелените скъпоценни камъни също 
активират този център, като междувременно се осъществява дълбоко лечение.
                                                          
4 Barbara Ann Brennan, Light Emerging: The Journey of Personal Healing (New York: Bantam Books, 1993), 29
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Под тимусната чакра се намира диафрагмената чакра, на нивото на физическата диафрагма, 
точно над слънчевия сплит. Нейният цвят е жълто-зеленият, като се активира от някои зелени и 
жълти скъпоценни камъни. Аз възприемам този център като осигуряващ очистването и 
детоксикацията на всякакви препятствия към осъществяване на личната мисия. Това е пречистване 
на цялата линия хара и може да бъде доста интензивно, дълбоко емоционално очистване. 
Лечителите, които познават тази чакра, я наричат "боклукчийската кофа" или "чакрата на 
повръщането". Макар да е неприятен за момента, процесът е много положителен. Просто го 
оставете да се случи. Наблюдавайте усещанията и ги отпращайте, без да се борите, съпротивлявате 
или опитвате да ги промените. Приветствайте очистването и излъчвайте любов.

Следващият важен център по линията хара е хара чакрата или самата хара/ Позната в Азия от 
дълбока древност, тя е разположена на около 6 см под пъпа, над сакралната чакра на кундалини. 
Нейният цвят е от златно през оранжево до кафяво, но може да става по-наситен в хода на 
лечението, дори до нажежено червено. В Азия всяка енергийна работа започна и завършва в този 
център, който е източникът на инкар-нацията и мястото, откъдето се излъчва жизнената сила. Хара 
чакрата свързва индивидуалната воля за живот с поддържащата живота енергия на Земята в Земната 
чакра (виж по-долу). От този център извират още сила, власт, жизненост и способност за регенера-
ция, когато чакрата е напълно заземена в Земята.

Следва наситено рубинената или кестенява перинеумна чакра. Тази енергийна точка е 
разположена (в емоционалното тяло) между отвора на вагината и ануса, където при раждане се 
прави епизотомия. Това е енергийният портал, през който земната жизнена сила Ци се влива в 
тялото и се поема от хара центъра за разпределение. В ци гун я наричат "портала на живота и 
смъртта". Перинеумът е мястото за активиране и закотвяне на индивидуалното жизнено намерение 
и мисия на нивото на физическата реалност. Едва няколко са камъните, които активират тази чакра.

Двойка мънички чакри са разположени зад колената. Наречени двигателните чакри, те 
направляват нашето движение напред по житейския ни път. Хората, които изпитват съпротива или 
затруднения в осъществяването на своята жизнена мисия, често страдат от болки в колената. 
Камъните, които съответстват на тези чакри, обикновено са с телесен цвят или горско зелени. Под 
чакрите в колената, върху стъпалата, има още една двойка чакри. Те се наричат заземяващите 
чакри, а техният цвят е кафявият. Тези чакри центрират личната мисия във физическа посока и 
проявление.

Енергийната линия започва в надличностната точка, протича вертикално през тялото и влиза 
дълбоко в Земята, толкова дълбоко, колкото човек може да се заземи в планетата и да вкорени 
намерението си да бъде тук. Чакрата, която вкоренява линията хара в Богинята Земя, се нарича 
земната чакра или Земната звезда. Аз виждам нейния цвят като блестящо черен, а някои черни 
скъпоценни камъни помагат за активирането й. Чакрата закотвя инкарнацията/живота в земната 
реалност, превръща планетата в наш дом и поставя личната жизнена мисия в контекста на Земята. 
Това окончание на линията хара е заземяващата линия и тежестта на нашия живот и призвание.
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ЗРИТЕЛНИ ЧАКРИ 
Сребристи

Зениците на двете очи 
Лазерно лечение

ЗЕМНА ЧАКРА

ТИМУСНАЧАКРА

Синьо-зелена
Между сърдечната и 

гърлената
Имунитет и защита

(Земна ци. Земна звезда)
Черна
Под краката —
Връзка със Земята/планетата

ХАРА
(Изначална ци, Тан Тиен)
Оранжево-кафява
Между коренната и 

коремната чакри
Житейска мисия

ДВИГАТЕЛНИ ЧАКРИ 
Горскозелени или бежови Напредване 
по житейския път

НАДЛИЧНОСТНА ТОЧКА
(Небесна ци, Душевна звезда)
Прозрачна
Над темето
Връзка с Богинята и 

Вселената
ЧАКРА НА КАУЗАЛНОТО 

ТЯЛО Тъмночервена Основата на 
черепа Проявление

ДИАФРАГМЕНА ЧАКРА
Светлозелена
Между слънчевия сплит
и сърдечната Очистване и 

промяна

ЧАКРА НА ПЕРИНЕУМА
Светлокафява
Под коренната, при 

перинеума
Извисяване над физическото

Диаграма 3 Линията Хара

Освен чакрите самата линия хара се състои от двупосочен енергиен поток. Единият канал 
протича от перинуемната чакра нагоре по гърба, над темето, надолу по лицето до горната устна. В 
акупунктурата и ци гун този канал се нарича Управителния канал. Вторият енергиен поток започва 
от долната устна и се спуска по предницата на тялото, като свършва при перинуема. Той се нарича 
Съда на зачатието. Други помощни канали придвижват енергията през краката и ръцете до тези 
канали. Ци гун е древна енергийна гимнастика, която развива хара каналите и чакрите, също както 
йога въздейства на линията кундалини.

Емоциите заемат централно място в съвременните заболявания и потребности, а чакрите по 
линията хара ни позволяват да постигнем дълбоко емоционално лечение. Скъпоценните камъни, 
които съответстват на чакрите по линията хара, осигуряват директен достъп до емоционалното 
тяло, а през него към външните аурични тела за лечение на душевното ядро. Възможността за такъв 
достъп е огромен пробив в лечението.

ПОЛАГАНЕ НА КАМЪНИТЕ
Техниката, която третира тялото на пациента с кристали и скъпоценни камъни, се нарича 

полагане на камъните. Тя е мощен метод за пречистване на отрицателната енергия, очистване и 
балансиране на чакрите, предизвикване на емоционално освобождение и внасяне на светлина и 
лечение във всички аурични тела. Очистените, програмирани и посветени камъни настройват 
вибрацията на получателя в хармония с планетата и универсалната мрежа. Това води до осво-
бождаване на енергията на жизнената сила в чакрите и аурата, лечение на Светлинното тяло и 
преобразуване на негативната или болестотворна енергия в здрава. Освен това полагането на 
камъните въздейства едновременно на нивото на кундалини и хара.

Процесът може да се провежда само с планински кристали, само с цветни скъпоценни 
камъни или с комбинация от двата вида. Аз лично предпочитам комбинирания метод. Камъните 
могат да се използват индивидуално или заедно с полагане на ръцете, като и тук предпочитам 
комбинирания метод. Камъните се поставят върху тялото на получателя от краката към главата. 
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После лечителят започва да използва ръцете си както обикновено, в посока от главата към краката. 
Използвайте камъни, чиито цветове съответстват на дадена чакра, като камъните за хара чакрите се 
вместват между тези за кундалини центровете. Камъните могат да бъдат с всякаква форма -
шлифовани, необработени, огладени, сфери, нанизи и т. н. Планинският кристал може да се 
използва за всяка чакра, с или без други цветни камъни.

Енергията в този вид лечение трябва да се придвижва в една посока по тялото, от Земята към 
небето или от небето към Земята. Ако енергията е от Земята към небето, всички кристали и камъни 
със заострен връх се ориентират към темето на пациента. Ефектът на това подреждане е, че 
придвижва енергията на човека към по-висока вибрация или по-духовно ниво. Ако посоката е от 
небето към Земята, върховете на кристалите се насочват към краката. Тази посока придвижва 
енергията на жизнената сила от темето към краката, за заземяване и вкореняване в Земята. Има 
много конфигурации за разполагане на кристалите и скъпоценните камъни върху тялото, като 
основното изискване е да се следва линията на централните канали.

За да подредите камъните, положете цветните скъпоценни камъни върху чакрите, като 
съобразявате цветовете им с тези на чакрите. Поставете планинските кристали в ръцете на 
получателя, над темето, под краката и в кръг около тялото му на разстояние няколко сантиметра. 
Кристалите около тялото трябва да сочат към човека. Планинските кристали могат да се поставят и 
върху всяка чакра, заобиколени от цветните камъни. Те могат да се поставят между чакрите на 
кундалини, така че да се падат върху хара чакрите и да активират линията хара, или пък върху хара 
чакрите също да се поставят цветни камъни.

Като начало получателят ляга по гръб върху застлан под или кушетка за масаж, с 
възглавници под главата и колената за по-голямо удобство. Лечителят може да седне на стол или да 
стои прав до масата, но трябва да има възможност да се движи свободно.

Помещението трябва да бъде тихо, приятно, топло и без външни смущения. Камъните трябва 
да се пречистят, преди да се използват - това е много важно. Използвайте само камъни, които са 
посветени на положителната енергия и са програмирани за лечение. Поканете духовните водачи и 
ангелите на човека да вземат участие в сеанса.

Най-напред поставете кристалите под краката на пациента, в ръцете и над главата му. После 
започнете чакра по чакра, като се придвижвате от краката към темето. Предварително трябва да сте 
си приготвили камъните на удобно разстояние и да ги избирате според цвета на съответния център. 
Възможно е да има камъни, които да отказват да ги използвате за определен човек, и такива, които 
са привлечени от чакра, която не им отговаря по цвят. Вслушвайте се във вътрешния ви глас; няма 
строги правила. Камъкът, чиято енергия не е необходима за сеанса или не е подходяща за енергията 
на пациента, веднага се из-търкулва или отива на друго място, където наистина има полза от него. 
Оставете това да се случи. Ако "забравите" да поставите даден камък, то е защото неговата енергия 
не е полезна за този човек или за конкретното лечение. Ако пациентът каже, че камъкът му създава 
неприятно усещане, махнете го; очевидно енергията не е подходяща за него.

Когато всички камъни са поставени, лечителят има две възможности. Може да застане до 
главата на пациента и да започне лечение с полагане на ръцете. Трябва да полага ръцете си 
внимателно, за да не разпилее камъните. Другият вариант е да седне кротко до човека и просто да 
изчакате, оставяйки камъните и духовните водачи да проведат лечението. Когато чакрите и аурата 
на получателя се наситят и балансират от енергиите на кристалите и камъните, те започва да падат 
един по един. Човекът може да каже, че чувства дискомфорт или смята, че сеансът е приключил; в 
такъв случай отстранете камъните от тялото му. Понякога всички камъни сякаш отскачат 
едновременно, въпреки че пациентът лежи съвършено спокойно. Това е доста стряскащо и забавно. 
Не поставяйте камъните обратно.

Когато всички камъни паднат или вие или пациентът почувствате, че онези, които все още са 
върху тялото му, са приключили, лечебният сеанс е завършил. Оставете пациента да полежи 
спокойно известно време без камъните. Междувременно лечителят може да събере камъните от 
масата и пода и да ги пречисти отново, преди да ги прибере. Очистването на камъните преди и след 
всеки лечебен сеанс е задължително. След пречистването аз поставям моите в предпазни торбички.

Лечението с полагане на камъни може да бъде доста интензивно. Често настъпва огромна 
енергийна промяна. Емоционалното освобождаване, отключва-нето на травми от настоящия или от 
минали животи и други преобразяващи събития се случват значително по-често, когато се 
използват скъпоценни камъни и кристали. Ролята на лечителя в този случай е да изчака 
освобождението да завърши и да не преценява случващото се. След сеанса може да настъпи процес 
на физическа и емоционална детоксикация, която продължава до една седмица. Наблюдавайте 
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какво става и не му се съпротивлявайте. Промените винаги са положителни и обикновено са 
деликатни.

Сега ви предлагам указател на лечебните камъни. Най-често използваните камъни са 
отбелязани със звездичка.

Списък
НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ
Авалонит (Синя халцедонова друза)
Цвят: синъо-лилав Чакра: третото око
• Открива митичното минало, известно от древните архетипи на колективното съзнание, 

легендите и преданията, фолклора и приказките: историята за крал Артур и Гуинивер, Феята
Моргана, друидите, магьосниците, феите, елфите и Богините - отключва тяхната мъдрост и учения, 
за да ги ползваме в настоящето.

• Дава знание за магията на миналото и увереност, че тя продължава да ни съпътства; 
поощрява използването на магия в настоящето посредством психичното осъзнаване; вдъхва 
усещане за приемственост по линията на магьосниците и гадателите.

• Помага при медитация и визуализация, успокоява и умиротворява, вдъхва чувство за 
сигурност.

Авантюрин  - зелен
Цвят: зелен Чакра: сърдечната
• Отваря сърцето за другите и вдъхва доверие в живота.
• Развива способността да не приемаме нещата твърде присърце и да поемаме емоционални

рискове.
• Очиства сърдечната чакра от страха, успокоява физическата и емоционалната сърдечна 

болка, поражда емоционална безопасност и сигурност.
• Лекува сърдечни заболявания, инфекции.
• Привлича приключения в любовта и пътуванията.
Авантюрин  - прасковен
Цвят: прасковен Чакра: сакралната
• Насърчава игривата сексуалност, подпомага зачеването на дете или друго творческо 

начинание.
• Поддържа съзидателността или плодовитостта от зачеването до раждането, осигурява лека 

и радостна бременност или творчески процес, вдъхновява нови идеи.
• Подпомага проявлението на нов живот или ново изкуство на земното ниво; стимулира 

съзидателността на майките, фотографите, приложниците, грънчарите, художниците.
* Авантюрин - син
Цвят: тъмносин Чакра: третото око
• Учи, лекува и регенерира; извежда нараненото вътрешно дете от сексуалната чакра и 

го изцелява в сърдечната чакра; улеснява работата с вътрешното дете, изцелението на вътрешно 
ниво и лечението на емоционалното и менталното тела.

• Лекува емоциите чрез ума, универсалния Божествен ум и Богинята в нас, дава достъп до
Светлинното тяло, мрежата на менталното тяло и планетната мрежа.

• Свързва с духовните водачи и висшите лечители, изхвърля космическите боклуци и 
артефакти от аурата, прогонва негативните създания и прикрепвания от аурата и чакрите.

• Подпомага кармичното освобождаване и кармичното лечение, дава достъп до Господарите
на Кармата.

* Азурит
Цвят: тъмносин Чакра: третото око
• Действа като съответствие в третото око на диоптаза в сърдечната чакра, лекува 

емоционалната травма от този и миналите животи на нивото на менталното тяло.
• Извиква кармично лечение на негативните енергийни модели, донесени от други животи,

предизвиква интензивна трансформация и извисяване, дава тласък напред на блокиралия лечебен 
процес.

• Развива активна и съзнателна връзка със Светлинното тяло и планетната мисловна мрежа, 
с Празнотата и Непразнотата.

• Помага ни да се свържем с духовните водачи, ангелите, извънземните помощници и 
Богинята.

• Разгражда блокажите и негативността, лекува объркването.
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• Помага на земните лечители, медитиращите, хората с психични способности; увеличава 
способността за психично лечение и визуализация.

Азурит-малахит
Цвят: зелено и синьо Чакра: третото око
• Насърчава отприщването на емоциите и вътрешната трансформация, помага ни да 

осъзнаем кармичните модели, за да ги изчистим и излекуваме.
• Отваря, очиства и освобождава; свързва ума и емоциите.
• Лекува травмите от предишни животи, лекува емоционалното и менталното тяло.
Аква-аура кристал
Цвят: син, иридесцентен Чакра: гърлената
• Внася светлина в гърлената чакра, лекува способността да изпитваме и изразяваме 

чувства, повишава осъзнаването на вътрешната истината, лекува неспособността и страха да 
изкажем на глас мислите си.

• Лекува кармичното структурно увреждане нагърлената чакра.  
• Развива телепатията и емпатията, поощрява осъзнаването на индивидуалния духовен 

живот.
Виж още сребрист аура кристал.
* Аквамарин
Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната
• Изпълва линията хара с лечебна енергия, която достига до кундалини през тимусната 

чакра, свързва хара и кундалини каналите и чакрите.
• Утешава в моменти на силна физическо, емоционално и кармично пречистване; дава опора

в хода на този процес.
• Помага по житейския път на служението; напомня за любовта и обичта на Богинята в 

моменти на промяна и в индивидуалния жизнен път и призвание.
• Улеснява общуването с духовните водачи и ангелите, развива връзката със свръхдушата, 

поощрява духовното и психичното осъзнаване.
• Ускорява изцелението и възстановяването на душевното ядро, подпомага събирането на 

разпръснатите душевни отломки, лекува дълбоко на всички нива.
* Амазонит
Цвят: небесносиньо и бяло Чакра: тимусната
• Подпомага способността за освобождаване на скръбта от емоционалното тяло, като й 

намира градивна изява.
• Отваря връзката между тимусната чакра/емоционалното тяло и гърлената 

чакра/етерното тяло.
• Поощрява отприщването на емоциите, така че да бъдат излекувани и преодолени.
• Улеснява концентрацията, помага за завършване на проектите.
• Подходящ за писатели, музиканти, танцьори и за хора на невербалното изкуство.
• Нормализира нивото на калция и функциите на надщитовидната и щитовидната жлези.
• Попълва хранителните запаси на организма при алкохолизъм.
* Аметист - бразилски или мексикански
Цвят: пурпурен Чакра: теменната
• Отваря съзнателния достъп до духовното тяло, ускорява духовното осъзнаване и 

събуждане, учи, че Съществото не свършва с тялото.
• Вдъхва съзнателно усещане за душата, Богинята и безкрая, съзнание нефизическите нива и

светове.
• Дава достъп до личните водачи и ангели, осъзнаване на Аза като част от универсалния 

план и Аза като част от Богинята.
• Повишава чувството за отговорност, достойнство, душевен мир.
• Помага при медитация; а също при безсъние, главоболие, изтрезняване и възстановяване

след алкохолно отравяне.
• При болести на главата и мозъка; облекчава стреса.
Аметист - канадски
Цвят: пурпурен и червен Чакра: теменната
• Стабилизира връзката на душата и тялото, на духовното и физическото нива.
• Проявява духовното съзнание в ежедневния живот, духовността като начин на живот и 

Битие, заземява духовността в тялото.
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• Способства за разбирането на колелото на живота, смъртта и прераждането.
• Помага ни да се възприемем като част от вселената и универсалното цяло.
• Развива разбирането за единството на целия живот.
• Помага при възстановяване от алкохолна и наркотична зависимост, облекчава 

главоболието и мигрената, намалява стреса, вдъхва вътрешен мир.
Аметист - небесен
Цвят: светлолилав Чакра: теменната
• Отваря всички чакри над теменната и линията на кундалини, отваря 

междугалактическите чакри, а също и връзката с висшите същества от Плеядите.
• Призовава извънземна помощ, лечение и светлина.
• Осигурява защита от негативна извънземна енергия, пречиства енергията.
• Гарантира, че "всичко ще бъде наред".
• Успокоява и стабилизира.
Аметист - опушен
Цвят: пурпурно и сиво Чакра: земната
• Внася духовна увереност във физическите нива и съзнателното познание.
• Предпазва от психични атаки, негативни създания и негативна извънземна енергия.
• Пазител на портала, който не позволява проникването на негативна енергия и 

същевременно привлича положителната енергия и помощ отвън.
• Улеснява контакта с духовните водачи и ангелите, готовността за ченълинг и 

заземяването след ченълинг и психична работа.
• Способства за съзнателното духовно израстване и медитацията.
Аметист  - розов
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Отваря сърдечната чакра за даване и получаване.
• Вдъхва положително самочувствие, външен имидж, самоуважение, любов към себе си,

упълномощаване.
• Свързва сърдечната и теменната чакри за одухотворяване на живота, емоциите и 

реакциите ни към околните.
• Поощрява безусловната любов и състраданието, лекува стари и нови травми от този 

или минал живот, лекува емоционалното тяло и вътрешното дете.
Аметист  - рутилов (с власинки)
Цвят: пурпурен и металик Чакра: теменната
• Хармонизира и повишава енергията на кундалини каналите, очиства енергийния поток 

и блокажите в Ида, Пингала и Сушумна.
• Балансира и очиства енергийния поток на ци към мозъка и централната и автономната 

нервна система, пречиства лимфните пътища и акупунктурните меридиани.
• Подпомага разбирането и излекуването на личната карма, създава усещане за този живот 

като брънка от веригата на многобройните инкарнации.
• Способства осъзнаването на уроците и ангажиментите в настоящия живот и тяхното място 

в пълния инкарнационен план на душата.
Аметрин
Цвят: пурпурно и златно Чакра: теменната
• Стабилизира баланса между духовността и ежедневния живот, спомага за проявяване 

на духовните ценности и способности в ежедневието, поддържа духовността като начин на живот.
• Подпомага психичното отваряне и развитие, астралната проекция, работата с духовните 

водачи, медитацията.
• Балансира входящия и изходящия енергиен поток.
* Ангелит
Цвят: светлосин Чакра: гърлената
• Стабилизира емоциите и физическото и емоционалното тела.
• Действа успокояващо.
• Повишава градивността и психичните способности, вербалния ченълинг, способността да

изразяваме мислите си, да преподаваме и да се изявяваме пред публика.
• Укрепва връзката с духовните водачи и ангелите и развива способността да ги чуваме 

вътрешно и да работим с тях.
• Повишава ангелската защита над индивида и дома.
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• Подпомага прераждането, разсейва гнева, улеснява опрощението и себеопрощението,
развива телепатичното общуване с хора и животни.

Андински опал
Цвят: синьо-зелено и сиво Чакра: тимусната
• Повишава съзнанието към Земята и нейното лечение; вдъхва състрадание към планетата и

всичко живо.
• Помага на индивида, на Земята и на всички животински и растителни видове да приемат

земните промени.
• Помага на земните лечители и на работата им, помага на хората, които проявяват 

енергията на земните промени и травми в телата и емоциите си.
• Способства за лечението на емоционалното тяло.
• Подкрепя вътрешното израстване и прехода.
• Лекува мъка и загуба, вдъхва душевен мир.
Заоблените късове напомнят на Земята, наблюдавана от космоса.
Апатит  - жълт
Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената
• Обезоръжава негативните емоции във връзка със самочувствието: ако се чувстваме 

неадекватни, грозни, срамежливи, засрамени, виновни.
• Премахва кармичната вина "Кръста на свети Михаил"; прогонва кармичното страдание; 

освобождава ни от усещането, че заслужаваме болка, бедност и нещастие.
• Позволява ни да приемем любовта, утехата, подкрепата и да обичаме себе си.
• Подобрява представата ни за собственото ни тяло, помага при лечението на защитно 

затлъстяване, развива способността да усвояваме.
• Очиства лимфната, ендокринната и меридианната система.
Апатит  - син
Цвят: тъмносинъо-зелен Чакра: тимусната
• Облекчава страданието от съсредоточената в тимусната чакра и емоционалното тяло 

"глобална болка", помага на хората, които усещат в телата си емоциите на Земята.
• Освобождава от идеята, че страданието е заслужено, потушава мъката за себе си и 

състоянието на света.
• Помага да се освободим от болката и да приемем мира и радостта, да оценим красотата на

Земята.
• Укрепва имунната система.
Апофилит - прозрачен
Цвят: прозрачен Чакра: каузалното тяло
• Свежда духовното съзнание на нивото на физическото осмисляне, обединява и 

хармонизира ауричните тела, повишава самоосъзнаването като духовно Същество с далеч по-
голяма значимост от земното ниво.

• Довежда астралния близнак на нивото на физическо-етерното тяло, отваря връзката със 
Светлинното тяло и свръхдушата, лекува душевното разпокъсване, улеснява събирането на 
душевните фрагменти.

• Подпомага възстановяването на 12-те нишки на ДНК, изпълва аурата и ауричните тела със
светлина и радост.

Апофилит - синьо-зелен
Цвят: светло синьо-зелен Чакра: тимусната
• Лекува скръбта и я изхвърля от емоционалното тяло, вдъхва душевен мир и способност да 

приемате и преодолявате загубата и емоционалната болка.
• Поощрява самоопрощението, прошката за другите, осъзнаването на себе си и другите като

духовни Същества; повишава съзнанието, че тялото е само временно и е малка част от живота на 
душата.

• Отваря съзнателна връзка с астралния близнак, Светлинното тяло и свръхдушата.
• Насърчава възприемчивостта, способства завръщането на радостта и чувството, че "всичко

е наред".
Арагонит
Цвят: сив и бледолилав Чакри: зрителните
• Подпомага връщането към действителността след еуфорични състояния.
• Задълбочава заземяването в истината, разсейва илюзиите; помага ни да видим каква е 
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истината - независимо дали ни харесва.
• Преодолява илюзиите и заблудите, принуждава ни да се изправим лице в лице с 

незабулената истина и да приемем реалността.
Афродит
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Отваря сърцето ви за любовта и подкрепата на любимия човек.
• Повишава способността да се раздавате емоционално на любимия човек, да привлечете

другар в живота, да изградите връзка.
• Помага ви да постигнете вярност във взаимоотношенията, да развиете вярност и 

сътрудничество с вашия партньор.
• Лекува сърдечните белези и емоционалното тяло.
• Лекува вредните въздействия на провалените връзки от този живот.
Ахат  - биволско око
Цвят: черно и бяло Чакра: земната
• Заземява духовността, придвижва енергията от духовните тела към физическото, 

насочва духовно разширеното съзнание във фокусирани действия в земен план.
• Успокоява и съсредоточава разпиления смисъл на живота, улеснява истинското земно 

постигане на светските и инкарнационните цели.
• Поддържа курса на житейската мисия, способства за фокус и действия на земно ниво.
Ахат  - Ботсуана
Цвят: прасковено и бяло Чакра: сърдечната
• Въздейства на сърцето като хвърлен в езеро камък, който образува концентрични кръгове 

и изцелява старата болка.
• Лекува разбитото сърце и сърдечната болка пласт по пласт, като заменя страданието с 

радост.
• Лекува и сгрява сърцето, вдъхвайки утеха и сигурност.
Ахат - див ивичест
Цвят: черно и бяло Чакра: земната
• Свързва Небесната ци със Земната ци, провежда духовната енергия по цялата линия хара и 

я заземява в земната действителност и съзнание.
• Очиства линията хара от енергийните блокажи, балансира Земята и небето, стабилизира и 

заземява, като същевременно извисява осъзнаването.
• Способства за очистване на емоционалната болка, подпомага центрирането и 

фокусирането.
Ахат  - друза
Цвят: кафяво, сиво, черно Чакра: земната
• Извлича негативността, болката и енергийните блокажи през чакрата и ауричните 

пластове, за да ги изхвърли навън.
• Засмуква и очиства енергията на аурата, действа като магнит за негативната енергия и я

изсмуква навън, заземява отрицателната енергия в Земята, като същевременно я пречиства и
трансформира.

• Подходящ инструмент за аура работниците, масажистите и енергийните лечители.
Повечето друзи имат свойството да се самоочистват.
Ахат - дървесен
Цвят: зелено и прозрачно Чакри: двигателните
• Придвижва енергията от външните тела и чакри към физическото ниво в посока от главата

към краката.
• Свързва индивидуалната инкарнационна мисия с нуждите на планетата, определяни от 

земните промени.
• Насочва вниманието към опазването на околната среда, екологичното съзнание и служене 

в полза на Земята.
• Повишава масовото съзнание, съдейства за опазването на растителните и животинските

видове, помага ни да излекуваме природата, съдейства на активистите и развиваната от тях дейност.
Ахат - залез
Цвят: лавандулов Чакра: теменната
• Пази връзката между теменната и външните чакри.
• Улеснява медитацията и психичното развитие, успокоява.
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• Подпомага сънуването, припомнянето на сънищата, помага при безсъние; намалява стреса.
• Показва на перфекционистите кога даден проект е завършен, при това по най-добрия

възможен начин.
• Насърчава усещането, че всичко във вашия свят и дела е наред.
• Създава усещане за хармонично удовлетворение, намалява нервността, вдъхва 

самоувереност.
• Много полезен за работохолици.
Ахат - кафяв
Цвят: кафяво и черно Чакри: заземяващите
• Раздвижва енергията от главата към краката, от духовните нива и външните тела към 

физическото.
• Заземява духовното осъзнаване и житейската мисия в практически действия, духовно 

присъствие в ежедневието.
• Способства за стабилността на емоциите и призванието; успокоява, центрира, заземява.
• Помага при гадене, стомашно разстройство и мускулни спазми.
Ахат - леопардов
Цвят: розово и бежово Чакра: сърдечната
• Предпазва сърдечната чакра, но само на нивото на етерния двойник.
• Насочва духовната енергия към сърцето, лекувайки разбитото и наранено сърце.
• Предпазва лечителите от изчерпване и прекомерно емоционално обвързване с пациентите.
• Помага за поддържане на безусловна любов.
• Очиства психичните нападения на нивото на сърдечната чакра, бавно разтваря негативните

нишки в сърдечната чакра, постепенно изцелява сърдечните белези.
Извикайте наум вашия най-силен страх; вземете къс леопардов ахат в едната ръка и хели-

отроп в другата. Съсредоточете се върху страха и вижте как се разсейва. (Благодаря на Фей 
Уийвър за това упражнение.)

* Ахат - мъхов или ахат от Монтана
Цвят: кафяв или прозрачен Чакри: двигателните
• Внася енергията от външните тела и чакри във физическото ниво, като я придвижва 

от главата към краката.
• Улеснява осъзнаването на духовното знание и призвание в земен план.
• Помага ни да впрегнем житейската мисия и духовността си в практически действия.
• Помага ни да извървим пътя си и да изпълним инкарнационните си ангажименти като 

крачим с внимание по Майката Земя.
• Облекчава гаденето и липсата на заземеност.
Ахат - огнен
Цвят: оранжево и бяло Чакра: хара
• Вкарва енергията от външните духовни тела в хара чакрата, способства духовното 

осъзнаване на личната инкарнационна мисия, укрепва способността и желанието да постигнем 
житейското си призвание на земно ниво.

• Укрепва волята да изпълним кармичните ни споразумения за този живот; дава стабилност,
концентрация и проявление на делото на живота; увеличава енергията.

Ахат - пясъчен
Цвят: бял, кремав Чакри: зрителните
• За да се видите като древно Същество и живот, както и като частица от по-голямото 

цяло.
• Помага да осъзнаете, че сте имали много инкарнации и живот като душа извън тялото.
• Предоставя информация за състоянието между животите.
• Улеснява разбирането на душевния строеж, съзнанието за вашата роля в универсалния 

план и усещането за духовните водачи, душевни семейства, духовни спътници и Богинята.
Ахат - свещен син
Цвят: синьо-лилав Чакра: каузалното тяло
• Придвижва духовната енергия от висшите нива към физическото ниво.
• Отваря и уравновесява чакрата на каузалното тяло за преминаване на духовна енергия в 

съзнанието.
• Стабилизира духовната енергия, която навлиза във физическо осъзнаване.
• Насочва индивидуалната житейска мисия и кармичен учебен план за тази инкарнация към
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физическа реализация.
• Превежда и предава информацията от висшите нива, така че да бъде разбираема на земно 

ниво.
• Добър помощник за новите контактьори.
* Ахат - син ивичест
Цвят: синьо и бяло Чакра: гърлената
• Улеснява самоизявата, словесното изразяване, спомага за изразяването и доказването на 

личните емоционални истини.
• Вдъхва смелост, помага при срамежливост и склонност към самоподценяване.
• Очиства гърлената чакра; програмира етерното тяло за съзидателна работа; лекува 

ларингит, възпалено гърло, прегракване, успокоява и омекотява; отваря гласа.
Ахат -  червено-кафяв
Цвят: кафяво и червено Чакра: сакралната
• Хармонизира дейността на сакралната чакра.
• Облекчава сексуалното желание, копнежа за деца и забременяване.
• Помага при предменструален синдром (ПМС), менструални болки, гадене и предизвиква 

менструацията.
• Като цяло успокоява емоциите; уталожва, сгрява и стабилизира.
Барит
Цвят: прасковено и черно Чакра: хара
• Пречиства, разширява и развива хара чакрата; очиства блокажите и куките от хара.
• Премахва пречките за поемането по личния житейски път.
• Повишава топлината, ци и енергията; внася енергия от каналите по линията хара и я 

заземява безопасно в хара чакрата.
• Запазва енергията; помага на онези, които се чувстват разпилени или без тонус, страдат от

хронична умора или изтощение; осигурява деликатен, балансиран енергиен поток.
Берил - златист
Цвят: златист, жълт Чакра: диафрагмената
• Успокоява изтощения от продължително лечение и емоционално пречистване човек.
• Успокоява и хармонизира емоционалното тяло, помага за балансирането на трайните 

промени и енергийно разрастване.
• Лекува астралния близнак и го вкарва във физическата аура, помага на изморените стари

души и бодхисатви да приемат по-лесно земните промени.
• Полезен за изтощени лечители и в процеса на менопаузата.
За други видове берил виж аквамарин, смарагд, гошенит, морганит.
Бисмут
Цвят: металик, разноцветен Чакра: никоя
• Синтетичен камък, който не притежава свойството да лекува аурата, ауричните тела 

или чакрите.
Бронзит
Цвят: кафяв Чакри: заземяващите
• Развива способността на човека да избира и решава нещата в живота и жизнения си път;

премахва объркването като свежда избора до най-съществените неща и единствения необходим 
избор за момента.

• Вдъхва решителността да следваме решенията в живота си и да не се отклоняваме от пътя 
си, стимулира смелостта.

• Подходящ камък за мъжете, носи мъжка енергия.
Вавелит
Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената
• Подготвя диафрагмената чакра за отваряне и очистване на емоционалното тяло.
• Вдъхва готовност за лечение на емоционалните проблеми от този и миналите животи.
• Укрепва човека емоционално, така че да може да се изцели и промени.
• Подсилва функцията на диафрагмената чакра, така че да породи и осъществи процеса на

очистване от отровите.
• Благоприятства емоционалното очистване на нивото на душевното ядро.
Ванданит
Цвят: оранжев Чакра: сакралната
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• Балансира и свива маточните тумори; лекува ендометриоза, фиброза на матката и други
тумори.

• Балансира женските полови хормони, благоприятства пълното изчистване на маточната
лигавица при менструация.

• Нормализира симптомите на менопаузата, регулира менструалния цикъл, облекчава ПМС,
предизвиква менструацията.

Варисцит
Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената
• Действа като леко очистително за негативната енергия.
• Стабилизира емоционалното отприщване и лечение от диафрагмената чакра.
• Облекчава гаденето и изтощението от тежка детоксикация и енергийно освобождаване.
• Стабилизира линията хара след интензивно лечение.
• Улеснява изхвърлянето на упойката и медикаментите от организма, облекчава 

постоперативното гадене, ускорява възстановяването на разкъсванията в аурата след анестезия и
операция.

Вкаменено дърво
Цвят: бежово и зелено Чакри: двигателните
• Улеснява концентрацията, заземява и центрира хората, които се затрудняват да следват 

своя житейски път и житейски цели.
• Забавя инерцията; лекува разпиляността, несериозността и нерешителността.
• Помага на онези, които не могат да доведат започнатото докрай; насърчава поставянето и
следването на целите; вразумява и стабилизира.
• Помага на духа да функционира в тялото.
Вулфенит
Цвят: оранжев Чакра: сакралната
• Сгрява и очиства енергийно вътрешността на матката, способства за хормоналното 

равновесие в организма.
• Предизвиква менструацията и нормализира кръвотечението и пълното изпразване на 

матката.
• Пречиства матката след аборт, помятане или раждане.
• Стабилизира сексуалната енергия и сексуалността.
• Внася ред в обърканите взаимоотношения.
Гагат
Цвят: черен Чакра: земната
• Лекува скръбта от загубата на мястото ни сред звездите, изцелява копнежа на душата по 

дома.
• Помага ни да приемем ограниченията на инкарнацията и тялото, да приемем Земята като

място, където трябва да бъдем в момента.
• Отключва древната мъдрост, мъдростта на душата, мъдростта на тялото и мъдростта 

на планетата.
Гошенит (прозрачен берил)
Цвят: прозрачен Чакри: зрителните
• Развива способността да различаваме и очистваме страните модели и болки.
• Насърчава кармичното лечение, дава видения за травми от минал живот, които трябва да

бъдат отстранени и излекувани.
• Препрограмира кармата чрез разбиране на проявената в този живот болка от предишните

инкарнации, облекчава страха от кармичното "виждане" и повторно изживяване на миналото.
• Спомага за разбиране на старите модели и попълване на липсващите късчета информация, 

дава цялостна кармичната информация и очистване.
• Изпълва душата със светлина и надежда, поражда кармично милосърдие.
* Гранат
Цвят: червен Чакра: коренната
• Отваря коренната чакра; сгрява, заземява и насочва кундалини енергията към 

коренния център; привлича земна енергия в тялото.
• Стимулира жизнената сила, поражда приемане и баланс в инкарнацията, подхранва 

сексуалността и плодовитостта.
• Отблъсква дисхармоничните хора от вашата аурична енергия - понякога драстично и 
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преднамерено; отприщва гнева и сексуалното привличане.
• Привлича към вас хармоничен и сексуално съвместим партньор, провежда сексуално 

лечение.
• Благоприятства тантристкия секс, моногамния и стабилен брак, помага да намерим 

истински любим от нашия или другия пол.
Данбурит
Цвят: сребристо-бял Чакри: зрителните
• Усилва, очиства и умножава всички други лечебни енергии; трансформира негативната

енергия и блокажите в позитивност и светлина.
• Отваря галактическите чакри; отваря зрителното усещане за други светове, планети и 

измерения; усилва психичното зрение и връзката с мисловната мрежа и Светлинното тяло.
• Развива връзката с ангелите, водачите, свръхдушата, позитивните извънземни лечители;

укрепва способността да възприемаме други нива на отвъд-земно съзнание.
• Повишава градивността, менталното осъзнаване, познанието за Празнотата и 

Непразнотата.
• Способства за деликатно отваряне в хармония с индивида.
Диамант
Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка
• Изпълва чакрите и каналите на кундалини и хара със светлина, свързва с духовните водачи

и Богинята.
• Съчетава кармичния брачен съюз с житейското призвание на душата, закотвя духовния 

съюз в земните тела.
• Осъществява сключения преди инкарнацията брачен договор с партньора, съдържа 

шаблона на брака, създава хармония и баланс във взаимоотношенията и брака.
• Диамантът пази кармичния отпечатък от брака дори след края на връзката или смъртта на

притежателя си.
Диопсид
Цвят: зелен Чакра: сърдечната
• Отприщва висшата интуиция и висшето ниво на менталното тяло, развива способността 

да зачитаме интуицията си и да следваме напътствията й.
• Развива способността да долавяме и зачитаме истинските си мисли, емоции и чувства.
• Отваря сърцето и ума за другите, подхранва състраданието към чуждото и собственото

страдание, поражда потребността да помагаме на другите и на Земята.
• Лекува сърцето, успокоява, подобрява кръвообращението, понижава кръвното налягане, 

намалява стреса.
* Диоптаз
Цвят: зелен Чакра: сърдечната
• Лекува големите емоционални травми от миналите инкарнации и настоящия живот.
• Лекува вътрешното дете, деликатно отваря и лекува сърдечните белези.
• Успокоява, облекчава физическата и емоционалната болка, лекува физическото тяло 

като изцелява сърцето.
• Заличава насилието в миналото, способства за кармично разбиране, пази и възвръща 

изгубената уязвимост.
• Отличава се с щастлива, игрива енергия.
Този камък може да се самоунищожава в хода на интензивно лечение; диоптазът е скъп, 

много мек и изключително красив камък.
Диоптаз-малахит
Цвят: зелено и черно Чакра: диафрагмената
Обезврежда травмите и сърдечната болка от миналите животи за лечение и изхвърляне в 

сегашния живот, лекува негативните кармични модели във връзка със сърцето и 
взаимоотношенията.

Отваря и очиства сърдечните белези.
Насочва кармичната болка и модели към съзнателно осмисляне, за да бъдат очистени; 

доразвива уроците от миналите животи, за да бъдат завършени в настоящия; освобождава и лекува 
кармата.

Доломит
Цвят: розов Чакра: сърдечната
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• Способства за усвояването на калция от физическото тяло; помага при остеопороза, 
счупени кости, заболявания на зъбите и челюстите.

• Вдъхва в сърцето доверие към себе си и Богинята, поражда вътрешна сигурност, 
самоувереност и положителна любов към себе си.

• Успокоява; помага при безсъние, кошмари, смущения в съня; укротява нощните страхове.
Дупчест камък
Цвят: кафяво Чакри: заземяващите
• Създава психична връзка със света на природата; ако човек погледне през дупката му, 

може да види феи, деви, джуджета, елфи, духове и самодиви.
• Дава нов възглед за малките животи на Земята; развива състраданието и общуването с 

животните, растенията, насекомите, птиците.
• Развива уважението и зачитането към единството на целия живот.
Дюморшиерит
Цвят: син Чакра: гърлената
• Отваря и балансира гърлената чакра; помага при срамежливост и сценична треска.
• Развива способността да надигаме глас; намалява склонността към самосаботиране; помага

да изречем онова, което смятаме за истинско и вярно.
• Вдъхва чувство за сигурност, вътрешен мир и увереност.
• Пречиства гърлото и успокоява ума; помага при медитация и общуване с духовните водачи

и ангелите; улеснява възприемането на психични послания от духовните водачи, животните и други 
хора.

Ейлатски камък
Цвят: тъмно синъо-зелено Чакра: тимусната
• Очиства и отваря тимусната чакра и я хармонизира със сърдечната, обезврежда и 

изхвърля тровещите душата травми от този и миналите
• Очиства Акашовите записи от стари травми на сексуално насилие - изнасилване, 

кръвосмешение, побой, женомразство, потискане.
• Лекува женската липса на самочувствие и развива вътрешното знание.
• Подхранва гордостта от това да си жена, насърчава женската независимост.
Епидот
Цвят: черно-зелен Чакра: диафрагмената
• Предизвиква изхвърляне и пречистваща детоксикация на негативните емоции от аурата, 

очиства веднъж завинаги закостенелите и потискани емоции.
• Отваря онези, които се съпротивляват на духовното си израстване, а понякога процесът не 

е безболезнен, драстично очиства аурата на емоционалното тяло.
Привлечените от този камък се оказват изтръгнати от упоритата съпротива и тласнати 

към ускорено духовно събуждане.
Жад - жълт
Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит
• Помага на поелите по будисткия път към просветлението и по други духовни пътища; 

благоприятства медитацията, визуализацията и овладяването на безпристрастност; помага ни да
преодолеем егото, егоизма и алчността.

• Стимулира и лекува менталното тяло, повишава съзнанието и състраданието.
• Помага ни да проумеем, че просветлението се постига само чрез инкарнация.
• Вдъхва уважение към тялото; умиротворява ума; успокоява храносмилателната и 

пикочната системи.
* Жад - зелен
Цвят: тъмнозелен Чакра: сърдечната
• Отключва милосърдието и състраданието към всички разумни Същества, вдъхва съзнание 

за единството на всичко живо.
• Отваря и лекува сърцето; освобождава човека от гнева, егоизма и алчността.
• Насърчава служенето в полза на другите и планетата.
• Помага на бодхисатвите и тръгналите по пътя на просветлението, стимулира енергията 

Куан Ин.
• Умиротворява емоциите, лекува хълбоците и бъбреците, улеснява движението по личния 

житейски път.
• Вдъхва доверие към Богинята, развива спокойно приемане на страданието в живота, 
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насърчава даването на другите.
Жад - розов
Цвят: розов, прасковен Чакра: сърдечната
• Отключва сърцето за всички разумни Същества, включително самия себе си, повишава 

съп ричастността към страданието на всички форми на живот.
• Помага на онези, които дават Обета за бодхисатви, подкрепя инкарнираните на Земята 

бодхисатви, помага на всички, които служат на другите и на планетата.
• Лекува сърцето, помага на изтощените и отчаяни лечители.
Жад -  черен
Цвят: черен Чакра: земната
• Спомага пълното встъпване в инкарнацията с цел просветление.
• Улеснява разбирането и лечението на кармата, поощрява ненамесата на егото.
• Благоприятства мира на Земята и вътре в човека, способства за лечението на Земята и 

екологичното съзнание.
• Развива състраданието към другите форми на живот на Земята (животни, растения, 

насекоми, птици).
• Улеснява общуването с животните, вдъхва уважение към единството на живота.
Иолит (воден сапфир)
Цвят: индигово-син Чакра: третото око
• Деликатно отваря, извисява и разширява психичните способности; показва параметрите на

личните психични способности и възможности.
• Помага на хората с голям потенциал, които правят първите си стъпки по духовния път,

насърчава и закриля психичните изследвания.
• Повишава любознателността и постиженията, напътства човека в началните етапи на 

духовното израстване.
Калцит  - горски ручей
Цвят: металик и сив Чакри: зрителните
• Улеснява използването на очите като лазери в лечението; отваря и фокусира зрителните 

чакри; поощрява фокуса в живота, еднопосочната осъзнатост и концентрацията.
• Деликатно настройва психичното възприятие, развива способността за сканиране на 

енергията и виждане на аурата, а също и психичната хирургия.
Калцит - зелен
Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената
• Насочва поток от светлина към диафрагмената чакра, за да я "измие" и очисти.
• Ускорява изхвърлянето на стара болка и негативни емоции от емоционалното тяло, както и

очистването на негативността от емоционалното тяло и линията хара.
• Изхвърля отровите от физическото и емоционалното ниво, пречиства замърсителите и 

токсините от меридианната система.
Калцит - кехлибарен
Цвят: златисто-оранжев Чакра: хара
• Усилва циркулацията на енергията/ци по каналите и чакрите на линията хара, стимулира

микрокосмическата орбита ци гун, помага за отварянето на чакрите по линията хара за духовно 
израстване на душата.

• Насочва светлина/информация/ци от външните тела към физическото и емоционалното 
ниво.

• Премахва енергийните блокажи, стабилизира душевния потенциал и житейското 
призвание.

• Лекува язви и артрит.
Калцит - кучешки зъб
Цвят: бял Чакри: зрителните
• Задълбочава възприятията и фокуса, действа като психичен хирургически инструмент за 

отваряне на аурата и отстраняване на енергийните блокажи.
• Отваря и фокусира зрителните чакри, улеснява използването на очите като лазери в 

лечението, прави фина настройка на психичното възприятие и способността за визуализация.
• Усилва концентрацията, помага при неврологични неравновесия и дисхармония.
• Усилва физическото и психичното зрение.
Калцит  - оптичен
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Цвят: прозрачен Чакри: зрителните
• Отваря и пречиства надличностната точка и теменната чакра, за да се разгърне способност-

та да виждаме и приемаме висшите нива на духовната енергия.
• Изпълва аурата със светлина, отстранява прикрепванията и чуждите създания, отваря 

цялата линия хара и хара чакрата.
• Поддържа представата за духовната реалност, развива вяра в отварянето и новото зрение.
* Калцит  - оранжев
Цвят: светлооранжев Чакра: сакралната
• Успокоява и лекува образите на стари травми от минали животи, загнездени в сакралната 

чак ра; ускорява лечението и преодоляването на сексуално насилие от минал живот.
• Помага за освобождаване от негативно кармично поведение и лични проблеми, 

породени от травми и насилие от минал живот; премахва негативните кармични модели.
• Лекува сексуални проблеми от този живот, насилие от минал или настоящ живот.
Калцит - розов
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Възстановява сърдечната чакра и емоционалното тяло след отърсването от стари травми.
• Изпълва сърцето с любов, обич към себе си и светлина след преодоляването на болката 

от предишните инкарнации или настоящия живот, изцелява и възстановява сърцето след очиства-
нето на сърдечните белези.

• Учи отново на доверие, лекува вътрешното дете.
• Помага на сърцето да се излекува и възстанови, успокоява и вдъхва надежда.
Калцит -син
Цвят: светлосин Чакра: гърлената
• Успокоява гърлото, улеснява изказването на мнение, лекува блокажите в гърлената чакра 

и болестите на гърлото, очиства стари травми в гърлото от този живот.
• Поощрява мирното утвърждаване, помага при срамежливост, развива способността да 

изразяваме нуждите си на глас.
• Успокоява гнева, поражда готовност за мирна промяна в живота ни, възцарява душевен 

мир и вътрешно спокойствие.
• Допринася за започването на духовно израстване.
Калцит -  червен фантом
Цвят: оранжев и червен Чакра: коренната
• Придава смелост и воля за живот, помага в лечението на застрашаващи живота болести.
• Подхранва смелостта да умреш и да се преродиш, куража да доведеш инкарнацията до 

нейното осъществяване и завършек и смелостта да останеш в тялото си и да приемеш живота си.
• Заземява, укрепва жизнената сила и способността за оцеляване.
Камък от Мичиганското езеро
Цвят: кафяв Чакри: заземяващите
• Помага да пуснем корени в Земята, буди спомени за Богинята като самата Земя, помага ни 

да по чувстваме подкрепата и грижите на Богинята.
• Повишава съзнанието за наличие на всичко необходимо за изобилен живот, подобрява 

сигурността и безопасността.
• Помага ни да се осъзнаем като рожба на Богинята Земя.
Този камък е естествен образ на Богинята от древен тип.
* Камъни Боджи
Цвят: кафяв, металик Чакри: заземяващите
• Въздействат от нивото на емоционалното тяло като очистват и стабилизират цялата 

система на аурата.
• Лекуват негативните чувства, отрицателните емоционални модели и старата болка.
• Преобразуват емоционалните промени в лечение на физическото тяло; използвани 

поотделно, боджите лекуват физическата болка; използвани по двойки, отварят аурата и 
освобожда ват блокажите от акупунктурните меридиани и човешката електрическа система.

• Способстват за свободен поток на ци и балансирана енергия; помагат за лечение на болки 
в костите, артрит, болки в кръста, сколиоза, остеопороза.

• Вдъхват усещане за подкрепа и грижа от страна на Земята.
* Карнеол
Цвят: оранжев Чакра: сакралната
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• Стимулира, балансира и лекува женската репродуктивна система - матката, яйчниците, 
фалопиевите тръби, шийката на матката, вагината.

• Облекчава предменструалния синдром, нередовния менструален цикъл, болките в корема.
• Предизвиква менструация, помага на девойки те в пубертета да заобичат телата си, а на 

жените да ценят и уважават способността си да дават живот.
• Поощрява отговорната сексуалност, свещения секс и планираната бременност.
• Подпомага всякакъв вид творчество, подобрява настроението, сгрява, помага при артрит 

без възпаление.
Карнеол - ален
Цвят: прасковен, розов Чакра: сакралната
• Подчертава светостта на дома и семейството, укрепва връзката майка-дете.
• Подкрепя младите майки и бременността, облекчава страха от родителските задължения.
• Помага на новороденото да свикне с тялото си и да приеме инкарнацията.
• Помага на децата, които искат да напуснат семейството си, облекчава детската 

съпротива към дисциплината.
• Помага на астматични деца и възрастни.
Кварц  - бял фантом
Цвят: бял Чакра: над личностната точка
• Използва се в чифт за психична хирургия или заедно с черен кадифен турмалин за 

уравновесяване на земната и небесната ци и цялата линия хара.
• Отваря галактическите чакри отвъд надличностната точка; разширява съзнанието в 

Светлинното тяло, мисловната мрежа и планетната мрежа.
• Отваря аурата за позитивната помощ на извън земните лечители, духовните водачи, 

ангелите, Богинята.
• Балансира енергийния поток през линиите на кундалини и хара и през всички чакри.
• Разширява способността да поемаме и задържаме светлина/информация/енергия/ци.
* Кварц - Елестински или скелетен
Цвят: кафяв или сив Чакри: заземяващите
• Цодпомага трансформацията, прехода и промяната; насърчава душевното израстване.
• Заземява човека в неговия жизнен път, поставя го на пътя, показва му "накъде върви" и как 

да поеме натам.
• Може да предизвика внезапни и драстични промени в аурата и житейския път, осигурява 

кармично завръщане към избрания път, помага за изпълняването на кармичните ангажименти 
и житейска мисия.

• Поражда дълбоко освобождаване.
Кварц - зелен (прас)
Цвят: светлозелен Чакра: сърдечната
• Умиротворява, успокоява и изпълва сърцето след емоционално освобождаване; 

възстановя ва чакрата след отваряне на сърдечен белег.
• Проявява Куан Ин, енергията на състраданието и универсалната любов, вдъхва любов към 

себе си и другите.
• Лекува чувството за изоставеност, самота и емоционално разстройство.
• Ускорява лечението на сърцето и емоционалното тяло, облекчава страха и 

паническите пристъпи.
Кварц  - мароканска друза
Цвят: розово-червен Чакра: перинеума
• Изтегля енергията надолу по линията хара до чакрата на перинеума, свързва чакрата 

на перинеума с коренната чакра - хара и кундалини линиите; заземява кундалини.
• Действа като сексуален и енергиен стимулант, активизира жизнената сила.
• Лекува изтощаване, липса на тонус, хронична умора.
* Кварц - огнен (с инклузии от лепидохрозит)
Цвят: тъмнорозов Чакра: сърдечната
• Отваря сърдечната чакра и емоционалното тяло за коренна трансформация и лечение, 

отключва затвореното сърце, подготвя за дълбоко психично изцеление и кармична промяна.
• Изважда наяве и лекува блокираните стари травми от миналите и този живот, 

премахва бариерите от стари инкарнации към изцеление на сърцето в този живот.
• Помага на преживелите кръвосмешение, изнасилване и побой.
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• Подпомага честността на сърцето.
* Кварц - опушен
Цвят: черно, кафяво Чакри: заземяващите
• Спомага за заземяването в инкарнацията, улеснява приемането на тялото и земното ниво.
• Стабилизира, създава усещане за сигурност и безопасност.
• Помага ни да вървим внимателно по Майката Земя, насърчава осъзнаване на 

отговорността към Земята.
• Вдъхва одобрение на индивидуалното място на планетата; лекува страх, депресия, 

зависимос ти, мании.
* Кварц  - планински кристал
Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка
• Изпълва аурата, чакрите и ауричните тела със светлина; лекува и хармонизира етерното 

и емоционалното тела.
• Пречиства негативността на всички нива, предпазна от отрицателна енергия, очиства 

аурата от отровите.
• Поощрява и усилва духовното израстване и осъзнаване, ускорява просветлението.
• Придава емоционална стабилност, помага при всякакви физически и емоционални 

заболява ния, ускорява оздравяването, дава подобрение на всички нива.
* Кварц - розов
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Ускорява лечението на сърцето, като вдъхва положителна любов към себе си, 

самочувствие, самооценка, имидж.
• Улеснява отварянето към Богинята и вътрешната Богиня.
• Лекува емоционалното тяло, учи ни да изживяваме чувствата си.
• Лекува главоболие и самота, предизвиква емоционално освобождаване и очистване.
• Благоприятства одобрението, вътрешния мир, прощаването на себе си и околните.
• Облекчава страха и скръбта.
Кристалният розов кварц с ювелирна стойност притежава най-силна и най-чиста енергия.
* Кварц - рутилов
Цвят: прозрачен, златист Чакра: над личностната точка
• Поощрява предаването на навлизащата в ауричните тела светлина/информация, очиства 

и разширява каналите и чакрите на хара и кундалини.
• Усилва всяка позитивна енергия, която навлиза в ауричната система, изхвърля всякаква 

негативна енергия и енергийни блокажи.
• Ускорява отварянето и освобождаването и ги усилва.
Кварц - сив фантом
Цвят: сив, прозрачен Чакри: зрителните
• Отприщва информацията за миналите животи във визуални проблясъци, като бързо 

премина ва от сцени от непосредственото минало към все по-далечни събития от настоящия живот, 
а оттам към сцени от минали животи.

• Улеснява регресията и помага за освобождава нето на кармични проблеми и модели.
Използвайте този камък за кратко, после спрете, за да преработите информацията или 

поискайте да се фокусирате върху определен живот или модел/проблем за отстраняване.
Кварц - с инклузии от лордит
Цвят: червен, сив, кафяв Чакра: каузалното тяло
• Премахва вмешателствата в психичното общуване; подпомага ченълинга и психичното 

лечение.
• Облекчава усещането за "олекване под лъжичката" след подлагане на сериозна 

енергийна работа.
• Балансира енергийните промени в аурата, проявява на физическо ниво настъпилите 

енергийни промени в аурата.
• Подсилва връзката с духовните водачи, Господарите на Кармата, извисените лечители и 

учители; успокоява и стабилизира.
Кварц - с инклузии от хлорит
Цвят: зелен и прозрачен Чакра: диафрагмената
• Очиства от отровите кундалини и линията хара; изхвърля токсините вследствие прием на 

химикали, бензин и пестициди от телесните тъкани и всички аурични нива.
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• Изхвърля от аурата и физическото тяло поетите от околната среда замърсявания; премахва 
замърсяването на въздуха и водата, помага на хората с алергия към замърсена околна 
среда, хронична умора, рак, астма и чернодробни увреждания.

Кварц - син (сидерит)
Цвят: син Чакра: третото око
• Отваря и стимулира третото око за психични способности и духовност.
• Развива телепатията и ясновидството, улеснява психичното лечение, установява връзка с 

духов ните водачи и ангелите, усилва психичното зрение.
• Помага ни да видим духовната страна на света, превключва от земните илюзии към 

духовна
реалност, стабилизира начинаещите екстрасенси.
Кварц  - снежинков
Цвят: бял Чакра: третото око
• Успокоява и балансира третото око.
• Помага на хората, които се страхуват да раз вият психичните си способности, учи ни 

да използваме новите си психични способности.
• Помага ни да се научим да медитираме, балансира реакциите на кундалини, улеснява 

деликатното отваряне.
Кварц  - турмалинов
Цвят: черно и прозрачно Чакра: земната
• Пази жизнената мисия за тази инкарнация, улеснява заземяването на личната мисия в 

земната действителност и проявяването й в земен план.
• Помага ни да изпълним предварително сключения кармичен договор и ни припомня 

причините за сегашната инкарнация.
• Помага ни да удържаме обещанията си, житейските ангажименти и да не се 

отклоняваме от пътя си.
Кварц - червен
Цвят: червен Чакра: хара
• Успокоява и заземява енергията на кундалини в хара чакрата, свързва каналите на 

кундалини и хара, улеснява отварянето на чакрите по линията хара и балансира чакрите на 
кундалини.

• Уравновесява земната и духовната енергия и фокус, улеснява живота ни на духовни 
Същества в материално тяло.

• Помага при заболявания на кръвообращението, влияе благоприятно на червените 
кръвни телца.

Кварц -  червен фантом
Цвят: оранжево и прозрачно Чакра: сакралната
• Отприщва и освобождава спомените, чувствата и картините от стари травми и 

емоционална болка от този живот.
• Лекува и освобождава гнева, яростта, негодуванието, ужаса, страха и объркването.
• Помага във възстановителния процес на жертвите на сексуално насилие, както и на 

изоставените или насилваните като деца.
• Лекува нараненото вътрешно дете, като събужда способността да изживяваме и 

преодолява-
ме онова, което сме потиснали в себе си, за да оцелеем, лекува емоционалното тяло.
Използвайте в малки дози.
Кварц - ягодов
Цвят: розово и черно Чакра: сърдечната
• Поражда уравновесена безусловна любов към другите и себе си, подпомага даването и 

получаването.
• Учи ни да приемаме живота с разбиране и състрадание към всички.
• Вдъхва разбиране за миналите ни животи, кои то влияят на сегашния живот, и дава 

представа за мястото на този живот в личната хроника на многобройните животи и инкарнации.
• Отваря сърцето, като същевременно ни заземява в този живот и тяло.
• Поражда състрадание към телесните недъзи и недостатъци.
* Кехлибар
Цвят: златисто-кафяво Чакра: хара
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• Стабилизира цялата хара система и емоционалното тяло.
• Вдъхва увереност в личния път и избор, дава ментална и емоционална сила.
• Подпомага енергийното балансиране и очистване, лечението на цялата аура.
• Попълва, предпазва и възстановява разкъсванията в аурата от твърде бързото 

емоционално или кармично изчистване.
• Премахва психичните нападения, намалява вредата от обезболяващите и другите негатив-

ни агенти.
• Кехлибарът е защитна броня срещу чуждата болка в хода на лечението.
• Предпазва от психична атака, психичен вампиризъм или енергийно вмешателство от 

страна на другите.
• Има силно успокояващо действие.
Кианит  -
Цвят: оранжево-кафяв Чакра: хара
• Отваря и разширява хара чакрата и цялата линия хара, балансира енергията.
• Стабилизира и поддържа мисията ни в живота, помага ни да разберем и осъществим 

житейското си призвание и кармични ангажименти в земен план.
• Стимулира и увеличава микрокосмическата орбита на ци гун, подхранва и укрепва 

жизнена та сила, универсален балансиращ и лечебен камък.

Цвят: сребристо-син Чакра: каузалното тяло
• Свързва каналите на кундалини и хара в тимусната чакра; балансира, хармонизира, 

отваря, разширява и лекува енергийните канали и чакри по линията на кундалини и хара.
• Лекува блокажите и изчерпването във всички аурични тела - етерното, емоционалното, 

менталното и духовното.
• Лекува заболяванията и блокажите в гърлото, улеснява физическото и психичното 

общуване.
• Развива телепатия-емпатия с духовните водачи, ангелите, безплътните същества, 

домашните животни и извънземните.
• Помага ни да проявяваме делото на живота си на земно ниво.
• Подсилва имунната система.
Кианит -
Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната
• Отваря, очиства и балансира тимусната чакра, свързва емоционалното тяло/линията 

хара с етерното тяло/линията кундалини.
• Помага ни да се справим с чувствата си и да се освободим от мъката, отчуждението, гнева 

и скръбта.
• Вдъхва съчувствие към страдащите и съзнание за единството на целия живот, поражда 

състрадание към самия себе си, опрощение и самоопрощение.
• Повишава способността да стигаме до другите и да обичаме отново след загуба на 

любим човек.

Цвят: синьо и червено-лилаво Чакра: каузалното тяло
• Отваря и балансира чакрата на каузалното тяло, отваря и балансира всички чакри и 

канали по линията хара.
• Дава духовна и душевна информация, за да продължим по избрания житейски път и 

да осъществим мисията си.
• Проявява мисията на живота ни на земно ниво, повишава спокойствието и увереността в 

личния живот и дело, вдъхва убеденост в избрания път.
• Одухотворява живота, възстановява пълния обем на ДНК, помага на поелите по пътя 

на бодхисатвите.
• Енергията на този важен, отскоро достъпен камък ни помага да си възвърнем пълния 

потенциал, тъй като линията хара е основополагаща за сегашното човешко развитие.
Кианит  -  
Цвят: черен Чакра: земната
• Закотвя настоящата инкарнация на земното ниво, отваря и балансира чакрите и каналите 

по линията хара.
• Отключва личното междугалактическо и междупланетно наследство като земно същество 
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в този живот на земни промени.
• Подтиква към съзнателно стопанисване на Земята, улеснява установяването на връзка с по-

мощници от други планети.
• Поощрява разбирането за безсмъртието на душата и състоянието между животите.
• Благоприятства медитацията, регресията в минал живот, прогресията в бъдещ живот и 

медитацията между животите; заземява, успокоява и центрира.
Кобалтин
Цвят: тъмнорозов Чакра: сърдечната
• Внася светлина в сърцето, изпълва сърдечните белези със светлина, за да ги заличи, 

"олекотява" сърдечната болка и старите травми, облекчава емоционалния товар.
• Лекува тъгата и сърдечните рани, сваля товара на чуждата болка, помага на бодхисатвите, 

които страдат заради хората и планетата.
Корал - бял
Цвят: бял Чакра: теменната
• Помага на децата да свикнат с новото тяло, усилва усета им за техните духовни водачи 

и "невидими другари за игра".
• Стабилизира детските психични способности и не допуска да бъдат пресечени от 

критиките на възрастните.
• Улеснява израстването на физическото тяло.
• Поддържа оптимално физическо, емоционално и психично развитие.
• Закриля крехкостта и невинността в децата и възрастните.
Корал  - от залива Тампа (фосилизиран ахат)
Цвят: кафяв, оранжев, бежов Чакра: сакралната
• Успокоява и балансира свръхактивната сексуалност; заземява прекалено бързото 

изкачване на кундалини и реакциите на кундалини.
• Облекчава чувството за замайване и световъртеж; помага на хората, които имат 

халюцинации, стряскащи видения, чуват гласове, усещат прекомерна топлина или лазене на мравки.
• Успокоява и умиротворява, дава разбиране какво не е наред и как да се заземи, 

заземява и центрира.
Корал  - розов
Цвят: розов или прасковен Чакра: сърдечната
• Помага по време на бременността, раждането и на новороденото; облекчава сутрешното 

гадене, страха от майчинството и родилните мъки.
• Помага на бебето да се почувства желано и в безопасност; да се приспособи към новата ин-

карнация; облекчава коликите и плача, стреса за бебето.
• Разсейва следродовата депресия на майката, улеснява кърменето.
Корал  - син
Цвят: син Чакра: гърлената
• Стабилизира, успокоява страха и несигурността.
• Лекува връзката ни с детето в нас, улеснява работата с вътрешното дете и неговото лече-

ние.
• Помага да разберем децата, учи ни да общува ме с тях и да си играем с тях като възрастни.
• Помага ни да изразим нашия детски Аз.
* Корал - червен
Цвят: оранжево-червен Чакра: сакралната
• Улеснява зачеването и бременността, лекува яйчниците и фалопиевите тръби, 

стимулира овулацията.
• Привлича духа на бебето до утробата на него вата кармично избрана майка, може да се из-

ползва и в процеса на осиновяването.
• Облекчава раждането, помага на родилката да свикне и да съгради здрава връзка с 

бебето, помага на новороденото да влезе в инкарнацията.
• Лекува вътрешното дете във възрастните, лекува възрастните, които са осиновени 

деца, улеснява лечението майка-дъщеря.
Корал - черен
Цвят: черен Чакра: земната
• Символизира рогатия бог на Уика, мъжът син- любовник на Богинята, мъжката 

плодовитост, единението с Богинята, зачатието и бащинството.
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• Призовава закрилника на майката и детето, закрилника на семейството и закрилника на 
Богинята Земя.

• Подхранва психичната мъжественост, символизира ритуалния Висш жрец, който се 
покланя на жрицата Богиня, подкрепя зачитащите жена та и живота мъже.

Крокоит
Цвят: оранжево-червен Чакра: сакралната
• Ускорява сексуалното лечение, лекува сексуални проблеми и дисфункции, помага на 

неспособните да поддържат сексуална връзка.
• Лекува венерически заболявания, сексуални зависимости и отклонения; лекува утробата 

и емоциите след чести аборти.
• Помага на жертвите на кръвосмешение, изнасилване или побой да приемат новата, хармо-

нична сексуална връзка и партньор.
• Помага за възстановяване на хормоналното равновесие след отстраняване на матката.
* Кунцит - зелен Виж Хиденит.
Кунцит - прозрачен
Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка
• Лекува уврежданията на душевното ядро и уврежданията от миналите животи, събира раз-

покъсаните душевни отломки.
• Ускорява възстановяването на душата и изцелението на емоционалното тяло, 

хармонизира и балансира енергията.
• Благоприятства астралното лечение, фокусира астралния близнак във физическата аура, 

неут рализира кармата.
Кунцит  - розов
Цвят: розов, лавандулов Чакра: сърдечната
• Успокоява, балансира, стабилизира; вдъхва мир, състрадание; повишава способността 

да отваряме сърцето си за доверие и любов.
• Предпазва уязвимостта, лекува негативността в нас самите и породената от чуждия страх 

и несигурност.
• Свързва и очиства сърдечната, гърлената, третото око и теменната чакри; премахва 

блокажите в чакрите на кундалини, причинени от само защита вследствие на стари емоционални 
болки и травми.

• Отключва способността на сърцето да дава, прощава и приема; лекува емоциите и 
емоционалното тяло.

• Улеснява работата с духовните водачи за лечение и самолечение, усилва вярата в Богинята 
и себе си.

Лабрадорит  - златен
Цвят: жълт, златен Чакра: слънчевият сплит
• Лекува волята, подобрява концентрацията, вдъхва смелост и яснота.
• Помага на човек да поеме свободата си, лекува склонните да се поддават на чужда 

манипулация и самите манипулатори, лекува зависимостта от друг човек и споделения алкохоли-
зъм.

• Попълва аурата на етерния двойник, емоционалното и менталното тяло със светлина; 
отключва и лекува менталното тяло и Светлинното тяло.

• Свързва с менталната мрежа и земната мрежа, премахва объркването и нерешителността.
* Лабрадорит  - сив
Цвят: сребристо сив Чакри: зрителните
• Свързва емоционалното и менталното тяло с личната мисия и физическото действие, 

активира линията хара.
• Предпазва и очиства аурата от негативна енергия, психични нападения, негативно 

извънзем но вмешателство и импланти, прикрепвания и обсебващи духове.
• Отваря очите/зрителните чакри, така че да из ползваме очите си като лазери за 

психично лечение.
• Отключва способността за точно боравене с махало, подобрява психичното зрение и 

визуализацията.
• Развива способността да виждаме и общуваме с позитивни същества от други планети и 

ни предпазва от негативните.
• Свързва човек със светлинната мрежа и галактическите нива на лечение.
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• Усилва съзнанието за житейската мисия, осигурява трансформационна и интензивна 
енергия.

* Лазурит
Цвят: син Чакри: гърлената и третото око
• Очиства менталното тяло, поощрява дълбоко проникване с цел лечение на отживелите 

мисъл-форми и ментални модели.
• Не позволява негативните мисли да се превърнат в кармични шаблони, отстранява 

остарели те кармични модели и ги подготвя за изцеление.
• Подменя негативните възгледи за реалността с положителни нагласи, лекува 

уврежданията на менталното тяло вследствие на стари травми в този живот, препрограмира 
менталното тяло, способства за всякакво лечение.

Най-добре е лазуритът да се носи заедно с други камъни, като аметист или розов кварц, за 
да се смекчи действието му.

* Лар им ар
Цвят: синьо и бяло Чакра: гърлената
• Помага на сродните души да се срещнат и познаят, лекува негативната карма между 

сродните души и влюбените.
• Осигурява честно общуване между сродните души, улеснява съзнателното разговаряне и 

изслушване и поставянето на другия и на връзката на първо място.
• Стабилизира новите взаимоотношения между сродните души.
• Вдъхновява спокойна увереност, отприщва съзидателността и гърлото.
* Лепидолит
Цвят: лавандулов, розов Чакра: теменната
• Свързва сърдечната и теменната чакри, за да даде духовно разбиране за страданието и 

болката; поражда разбиране за осъщественото израстване и за смисъла на сърдечната болка.
• Дава разбиране за личната житейска мисия и място в универсалния план.
• Отприщва и отстранява болката и страданието пласт по пласт, премахва кармичното 

страдание - "Кръста на свети Михаил".
• Вдъхва одобрение, спокойствие, вяра в живота и Богинята; лекува страха в неговия 

източник в този или минал живот.
Лепидолит  - жълт
Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит
• Успокоява страха; освобождава страховете един по един за разглеждане и 

преодоляване; отключва и очиства старите, отживели страхове.
• Премахва психичните нападения, пази от психично изчерпване.
• Разрушава нишките и куките само от чакрата на слънчевия сплит, защитава и 

предпазва слънчевия сплит от постъпващата негативна енергия, действа като щит за слънчевия 
сплит.

Виж още кианит с лепидолит.
Лепидолит със слюда
Цвят: червено-лилав Чакра: каузалното тяло
• Отваря и развива чакрата на каузалното тяло и духовното тяло, стабилизира душевното 

израстване.
• Уравновесява психичното общуване с житейските ежедневни дела, внася духовна 

информация във всекидневния живот.
• Помага на контактьорите и медиумите, улесня ва контактуването с духовните водачи и 

ангелите.
Виж: още слюда.
Лунен камък - бял
Цвят: бял Чакра: третото око
• Укрепва връзката на жените с Богинята и Луна та.
• Регулира менструацията и овулацията, менопаузата.
• Подобрява психичното "лунно" съзнание, психичното зрение, встъпването в 

извънземните реалности.
• Повишава интуицията, предава древната женска мъдрост, подпомага напредването в 

магията и вещерството, усилва ритуалите.
• Успокоява и лекува емоциите и ума, подпомага духовното израстване и развитие, лекува 
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астралното тяло.
Лунен камък - прасковен
Цвят: прасковен, розов Чакра: сърдечната
• Лекува сърцето като вкарва в него Богиня та/любовта; благоприятства духовното и 

психично отваряне през сърцето и чрез емоционално лечение.
• Помага на жените да открият своето място в универсалния план, да осъзнаят Богинята в 

себе си.
• Деликатно очиства сърдечните белези и травми от този и минали животи, намалява 

самокритичността и ни учи да бъдем по-меки към себе си, поощрява одобрението и откритостта.
• Помага ни да развием доверие към Богинята и себе си и да се зачитаме като жени, 

проявява общото изцеление на жените.
Лунен камък - сив
Цвят: сребристо-сив Чакри: зрителните
• Фокусира вниманието върху психичните способности за видения и ясновидство, психично-

то зрение и познание.
• Създава нови реалности и разбиране за извън земните реалности.
• Улеснява визуализацията, медитацията, направляваните пътувания, шаманските 

пътешествия, визуалното психично лечение.
• Помага за виждането на извънземни, безплътни създания, духовни водачи, ангели, Богини 

и де ви.
• Разширява индивидуалното духовно и психично зрение, помага ни да се възприемем 

като част от Богинята и универсалния план.
• Развива способността за съсредоточаване в личния жизнен път
Лунен камък  - син
Цвят: светлосин Чакра: гърлената
• Фокусира вниманието върху психичните способности на емпатията и телепатията, 

изпращането и получаването.
• Подпомага психичното общуване с хора, животни, безплътни създания, деви на растения 

и животни, Богините, духовните водачи и ангели те - същества с или без тяло.
• Благоприятства общуването с извънземни същества; улеснява общуването през времето, 

измеренията, пространството и галактиката; развива психичния слух.
• Помага ви да се възприемете като психично Същество и като част от Богинята, 

поощрява самоблагославянето и психичното лечение.
Магнетит
Цвят: кафяв металик Чакри: заземяващите
• Балансира енергийните полюси и акупунктурните меридиани, отпушва блокираните 

акупунктурни точки, подпомага протичането на ци/енергията от коренната чакра през колената и 
стъпалата.

• Улеснява заземяването и здравото стъпване на Земята, уравновесява енергийните канали 
на хара и кундалини.

• Поддържа равновесие през живота и избрания житейски път.
Магълстоун (хематит и яспис)
Цвят: черно и бежово Чакри: заземяващите
• Фокусира личната енергия върху тялото и земното ниво; заземява, центрира, балансира.
• Пази непокътната аурата на етерния двойник от дупки и разкъсвания, възстановява 

увредената аурична обвивка, предпазва от психични атаки и ги отблъсква.
• Събира и успокоява разпилените енергии, намалява стреса, особено когато се дължи 

на конфликт с други хора.
• Ускорява възстановяването от анестезия и операция, намалява кървенето.
* Малахит
Цвят: зелено и черно Чакра: диафрагмената
• Изхвърля отровите от емоционалното тяло, пречиства негативните/болезнени 

чувства, очиства и премахва старите травми от този и минал живот.
• Очиства от отровите черния дроб и жлъчката на физическо и емоционално ниво, изважда 

на яве трупаните вътре неща.
• Облекчава родилните мъки, подпомага емоционалното лечение и възстановителния 

процес.
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• Предпазва от психично нападение и чужда негативност, пази от отравяне.
Малахитът предизвика дълбоко енергийно очистване, което се понася трудно; използвайте 

го умерено.
Марказит
Цвят: сребрист Чакри: зрителните
• Разширява психичното зрение, развива ясновидството и способността да виждаме безплът-

ни създания и"призраци".
• Пази и помага на екстрасенсите, които насочват духовете на починалите и безплътни 

създания към отвъдното; помага при отстраняването на духовни прикачвания, обсебване и 
същности в хода на лечението и предпазва лечителя.

• Пази от негативни същности и енергия.
Марипозит
Цвят: зелено и бяло Чакра: сърдечната
• Редуцира стреса, успокоява и стабилизира, намалява страха, облекчава енергийното 

надмощие, помага при изтощение.
• Способства за по-дълбоко дишане, улеснява спокойното дишане.
• Ускорява регенерацията и възстановяването, облекчава физическата болка.
• Действа като минерално спасително средство (панацея).
Мед
Цвят: меден, металик Чакра: хара
• Заземява постъпващата духовна енергия в хара чакрата за съхранение и разпределение.
• Поражда балансирано използване и усвояване на ци.
• Заземява неприятните усещания и унесеността от прекаленото количество психична 

енергия, редуцира ясновидските усещания, отстранява чуждите симптоми в енергията на лечителя.
• Отваря и лекува чакрите по линията хара и самата хара чакра.
• Очиства емоционалното тяло от старите негативни емоции, осигурява емоционална 

защита в тълпата.
Метеорит
Цвят: металик Чакри: галактическите
• Предава послание от звездите, че ние на Земята не сме сами и не сме изоставени от 

вселената; обещава, че карантината на планетата Земя ще завърши и ще настъпи епоха на надежда и 
мир.

• Осигурява помощ от възвишени Същества от други планети и измерения.
• Контактува с извънземни помощници и пред пазва от негативна извънземна енергия.
* Молдавит
Цвят: тъмнозелен Чакри: двигателните
• Свързва ни с позитивните помощници и лечи тели от Плеядите за закрила; 

благоприятства лечението и самолечението.
• Премахва извънземните импланти от минал живот; предпазва от негативно 

извънземно вмешателство; отстранява духовните прикрепвания, същности и обсебващи духове.
• Осигурява надеждна защита на земните лечи тели и екстрасенсите, които отстраняват им-

планти и прикрепвания от хората.
• Дава свобода за пътуване между измеренията и планетите, като бди над вашата 

безопасност на Земята; служи като психичен ключ и балсам.
• Поощрява контактуването с други планети чрез сънища и медитация, пази по време на 

астрално пътуване.
Морганит (розов берил)
Цвят: розов Чакра: каузалното тяло
• Отваря чакрата на каузалното тяло за предава не на духовно лечение към емоционалното 

тяло.
• Повишава енергийната вибрация на емоционалното и астралното ниво, лекува 

астралното тяло и емоционалното сърце.
• Лекува и връща откъснатите душевни части, ускорява възстановяването на душа, 

хармонизира астралното и етерното тяло.
• Лекува кармичната емоционална болка, облекчава хроничното кармично страдание и 

болка от травми от минал живот..
Морско стъкло
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Цвят: прозрачно, разноцветно Чакра: в съответствие с цвета
• Поощрява осъзнаването на личната връзка с всички останали хора и Същества, събужда 

съз нанието, че животът е едно цяло.
• Подсилва връзката с морето, морските създания, Богините на океана; предава послания 

от делфините, китовете, морските костенурки; по ражда съзнание, че животът се е зародил 
във водата.

• Поощрява опазването на моретата, защитата на морските води и обитатели.
• Извиква познание и нежни спомени за утробата, успокоява и умиротворява.
Обсидиан  - дъгоцветен
Цвят: черен Чакра: земната
• Подпомага навлизането на душевното съзна ние в тялото, одухотворява инкарнация за по-

голямо израстване на душата.
• Осъществява кармично лечение, създава разбиране как миналите животи са довели до 

сегашните ситуации, лекува кармичните модели и заличава уврежданията от миналото.
• Помага да постигнем просветление в този живот, благоприятства работата с Господарите 

на Кармата, подпомага съзряването на душата.
Обсидиан  - махагонов
Цвят: черно и кафяво Чакра: земната
• Съсредоточава личното призвание в мисията да излекуваме планетата; поощрява 

служенето в полза на Земята, активната позиция, опазва нето на околната среда.
• Помага на психичните лечители, които се занимават с лечение на Земята, и на активистите 

в движението за защита на застрашените видове.
• Помага на загрижените за животните, влечугите, птиците, насекомите и растенията или 

земя та и морето.
• Подкрепя и предпазва от изтощение и обезсърчаване, подпомага общуването с другите 

видове и природните деви.
Обсидиан  - пурпурно сияние
Цвят: черен Чакра: земната
• Свързва с Господарите на Кармата, лекува миналите животи и кармата в този живот, 

лекува миналото, за да изцели настоящето и бъдещето.
• Спомага за пренаписването на личната Акашова хроника, улеснява регресията и 

прогресията в бъдещ живот.
• Помага ни да разберем сегашния си живот от перспективата на случилото се досега - и 

изце- лява завинаги трудностите, били те кармични модели или негативна карма.
Обсидиан - снежинков
Цвят: черно и бяло Чакра: земната
• Отключва осъзнаването на миналите животи и водените многобройни инкарнации; 

вдъхва увереност, че сме били тук и преди и ще дойдем отново, че за душата няма смърт.
• Благоприятства медитацията в минали животи и регресията, както и разбирането на 

настояще то от гледна точка на миналото, лекува кармата и кармичните модели.
* Обсидиан  - черен
Цвят: черен Чакра: земната
• Подпомага ни да пуснем корени в нашия земен и произход и душевен произход от 

други планети, отключва осъзнаването на миналите живо ти, дава познание за негативната карма, 
която трябва да очистим и излекуваме.

• Повишава осъзнаването на тялото и центрира нето на душата в инкарнацията, заземява 
духа в тялото след психична работа.

• Уталожва страха и паниката, заземява и центрира.
Много подходящ камък за гадателско съзерцаване и регресия.
Окенит
Цвят: бял Чакри: галактическите
• Отваря и очиства Светлинното тяло за свързване с мисловната мрежа, земната мрежа 

и междугалактическата мрежа.
• Превръща човека в канал за извънземна помощ за Земята, разширява възприятията отвъд 

Земята и към звездите, отключва и очиства земните ограничения на закотвяне в тялото и планетата.
• Трансформира ограниченията и кармата.
Окенитът е подходящ за звездните хора, които служат на Земята. Този камък не е от 



37

земен произход.
Оникс - бял мексикански
Цвят: бял, бежов, зелен Чакри: двигателните
• Поражда стабилност и устойчивост, облекчава неподвижността, когато отказът от 

движението или промяната са положителни.
• Разчупва модела на неподвижност, когато промяната е искана и необходима.
Този камък не се отличава със силна лечебна енергия, но помага на някои хора, по-специално 

на мъжете.
Оникс - зелен
Цвят: тъмнозелен Чакри: двигателните
• Лекува кармата, която възпрепятства напредъка по личния жизнен път, очиства пътя за 

израстване и движение.
• Благоприятства постиженията, проявява духовното израстване в земен план.
• Лекува объркването или съпротивата срещу личните житейски ангажименти, поражда уси-

лен прогрес, дава опора на болните колена.
Оникс -  черен
Цвят: черен Чакра: земната
• Усилва знанието, че няма смърт; поражда разбиране за колелото раждане-смърт-

прераждане.
• Вдъхва увереност, че откъснатостта е илюзия и рано или късно ще настъпи обединяване.
• Улеснява психичното контактуване с починалите, сеансите и работата на медиумите, 

предава послания от умрелите, благоприятства perресията в миналите животи и състоянията между 
животите.

• Способства за прогресия в бъдеш живот, предотвратява и премахва обсебването от 
духове.

Опал - бял
Цвят: бял Чакра: теменната
• Отключва и усилва енергията на всички чакри на кундалини, изпълва линията кундалини 

с цвят и светлина.
• Подчертава негативните модели на поведение с цел тяхното очистване и премахване.
• Повишава кундалини, увеличава светлината и духовното осъзнаване, поощрява 

духовната инициация.
Използвайте заедно с розов кварц за позитивност и равновесие.
Опал  - мексикански огън
Цвят: оранжево и бяло Чакра: сакралната
• Разпалва огъня на позитивната сексуалност, улеснява сексуалното лечение.
• Отваря картините, пазени в сексуалната чакра; освобождава и лекува спомените за 

кръвосмешение, изнасилване и сексуално насилие.
• Помага ни да прекратим връзки с физическо или сексуално насилие, улеснява 

създаването на нова връзка след травмата.
• Насърчава здравата сексуалност и здравите сексуални взаимоотношения (хомо- или 

хетеро сексуални), стимулира оргазма.
Опал  - орегонски
Цвят: бял Чакра: над личностната точка
• Лекува и освобождава старите емоционални травми от този и минали животи.
• Деликатно очиства и лекува емоционалното тяло и ауричната обвивка на етерния двойник.
• Поощрява грижовността към себе си и околни те, дарява със свобода и облекчение.
• Привлича и лекува изгубените душевни фрагменти в процеса на възстановяване на 

душата, пази душевните отломъци в хода на лечението.
• Вдъхновява въображението, детската крехкост, жизнерадостното преоткриване на себе си, 

позитивността и мира.
Опал  - син
Цвят: син, сив, бял Чакра: гърлената
• Усилва потребността и способността за изразяване на чувствата и съзидателността, 

поощрява изразяването на потисканите емоции.
• Отключва общуването между хора, хора и животни, хора и духовни водачи; подпомага 

психичното чуване, изпращане и получаване; развива емпатията и телепатията.
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• Успокоява гърлото, отваря гласа, умиротворява.
Пайпстоун (Червена глина)
Цвят: червен Чакра: коренната
• Призовава кръвта на предците на индианците от Минесота, наследството на 

червенокожите индианци, страданието на хората, оцеляването на хората и традициите.
• Символизира Голямата Мистерия на живота (будистката Празнота, Богинята от 

традицията на Уика), самия живот, светостта и единството на живота.
Този камък е свещен за червенокожите индианци и не бива да се използва без разбиране за 

маловажни неща. От него се изработват купи и свещените ритуални лули.
Паунова руда
Цвят: син металик, пъстър Чакра: третото око
• Отваря третото око/челната чакра; стимулира психичното отваряне, психичното 

зрение и ясновидството.
• Поощрява вътрешното знание, повишава самоувереността по личния път, вдъхва 

увереност във видяното с психичното зрение.
• Улеснява психичното умение да се доверяваме на способностите си, благоприятства 

лечение то от разстояние.
• Помага в създаването на личната реалност и проявяването чрез визуализация.
Пекоски диамант (Пекоски кварц)
Цвят: оранжев Чакра: сакралната
• Трансформира и преобразява гнева; превръща в разбиране гнева и яростта от настоящия 

и миналите животи.
• Подтиква ни да простим на себе си и другите; помага в лечението на минало сексуално 

насилие, емоционално насилие, изнасилване, побой; отстранява от аурата кармичните модели 
на насилието.

• Лекува вътрешното дете.
• Улеснява премахването на нишките от всички чакри на кундалини, предпазва сетивните 

лечи тели, които поемат чуждите симптоми, освобождава взаимосвързващите картини 
между лечителя и пациента.

• Задълбочава състраданието към другите и към себе си.
Пемза
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Подпомага отварянето на сърцето и превъзмогването на старата болка и изолация, особе-

но при хората, които сами си усложняват живо та с трудния си характер.
• Насърчава деликатността и крехкостта, пови шава способността да даваме на околните и 

да ги допускаме до себе си.
• Поощрява емоционалното лечение, ускорява възстановяването, развива способността да 

се доверяваме.
• Благоприятства изцелението на стари емоционални рани, като ги огрява със светлина.
* Перидот
Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената
• Балансира процеса на емоционално освобождаване и лечение, регулира детоксикацията 

на емоциите до поносими нива.
• Лекува емоционалната и физическа болка; облекчава страданието.
• Вдъхва емоционално равновесие, сигурност и вътрешен мир.
• Благоприятства физическата детоксикация и помага на вътрешните органи - черен 

дроб, бъбреци, пикочен мехур, жлъчен мехур, стомах; лекува язва, възпаление на червата, 
бъбречни инфекции.

Перла
Цвят: бял Чакра: теменната
• Успокоява и лекува негативността и борбата в живота ни.
• Заобикаля негативната енергия със светлина, разсейва отрицателната енергия, лекува нега-

тивните мисли и мисъл-форми.
• Извежда прикрепванията и психичните нападения извън аурата, улеснява премахването 

на негативните кармични модели, изпълва аурата с лечебна светлина.
• Успокоява и умиротворява емоциите, лекува негативния вътрешен глас и подличности.
Пикасов камък
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Цвят: черно и кафяво Чакра: земната
• Отваря галактическите чакри за контакт с положителни извънземни Същества, като съще-

временно заземява човека в Земята.
• Улеснява контактуването с извънземните пазители на Земята и земните лечители, действа 

като космически приемник.
• Помага на екстрасенсите, които се занимават с лечение на Земята, предпазва от негативни 

извънземни и създания, помага на звездните хора, инкарнирани в земни тела.
• Развива ченълинга, интуицията, съзидателността, вдъхновението.
Пирит
Цвят: златист металик Чакра: слънчевият сплит
• Усвоява и проявява висшата енергия, стабилизира енергийните нива и прием.
• Приема повишени нива на енергия/светлина, без да води до разпиляване или стрес.
• Осигурява оптимално използване на психична та енергия, успокоява.
• Благоприятства просперитета и способността да проявяваме земните нужди и изобилие, 

едновременно извисява и заземява.
Пироморфит
Цвят: черен, пъстър Чакра: земната
• Поражда душевна връзка с всички форми на живот на Земята, състрадание към 

всички Същества на планетата.
• Улеснява психичното общуване с девите на растенията и минералите, природните 

духове, насекомите, дърветата, животните.
• Подтиква към осъзнаване на факта, че животът е един и това, което вреди на едно нещо, 

вреди на всичко останало.
• Насърчава служенето в полза на Земята и лечението на Земята.
Полускъпоценен кремък
Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната
• Очиства емоционалното тяло от енергиите на сексуалното, емоционалното и физическото 

насилие.
• Лекува травми от настоящия и предишни животи, не позволява на сегашните травми да 

се превърнат в кармични модели, лекува инкарнационните кармични модели на насилие.
• Свързва с Богинята, поражда самоупълномощаване.
• Вдъхва радост от женската природа, помага за цялостното лечение на жената.
Родонит
Цвят: розово и черно Чакра: сърдечната
• Заземява емоционалните полети в земната реалност.
• Подпомага разпознаването на истината от бляновете във взаимоотношенията (за хората, 

кои то се влюбват твърде бързо и твърде често).
• Помага ни да възприемем увлечението си като човек от плът и кръв.
• Подхранва зрелостта в любовта и взаимоотношенията, помага ни да разграничим 

истината от фантазията в любовта.
* Родохрозит
Цвят: розово и жълто Чакра: сърдечната
• Очиства сърдечната чакра и емоционалното тяло от нуждата да страдаме.
• Премахва кармичната вина като "Кръста на свети Михаил", освобождава страданието 

от миналите животи, задържано в сегашната аура.
• Препрограмира емоционалното тяло да прие ма радост, изцелява умението да даваме и 

получаваме.
• Лекува хроничните самообвинения, очиства от физическите и емоционални отрови, 

лекува смущения в храносмилането и язви.
Родохрозит  - кристал
Цвят: прасковено, червено Чакра: каузалното тяло
• Лекува блокажите, които възпрепятстват навлизането на духовната енергия в линията 

хара.
• Отпушва блокираната способност да познава ме и проявяваме жизнената си мисия и 

кармични ангажименти за тази инкарнация.
• Лекува липсата на връзка с Богинята, липсата на духовност в живота и неспособността 

да прозрем смисъла на Битието.
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• Не позволява на емоционалните причини за рака да се проявяват, помага на онези, 
които умират, понеже са отказали да изпълнят договорите си за този живот.

* Рубин
Цвят: червен Чакри: коренната и перинеума
• Усилва енергията на жизнената сила в коренната чакра и линията на кундалини.
• Свързва кундалини и линията хара в перинеума, а следователно и жизнената сила със 

смисъла на живота на физическо ниво.
• Стимулира волята за живот и способността на тялото да осъществи инкарнацията.
• Облекчава физически студ, слабост, хронични болести на кръвта, хронична умора, липса 

на тонус.
Рубин  - звезден
Цвят: червено-лилав Чакра: каузалното тяло
• Внася информация/светлина в съзнателното осъзнаване.
• Улеснява контакт с духовните водачи, ангелите, позитивните извънземни Съществата от 

други измерения и Богините.
• Подпомага ченълинга и автоматичното писане на информация от други нива, черпи 

информация от и установява връзка с мисловната и земната мрежа.
• Помага на екстрасенсите, които прекарват твърде много време извън тялото си, 

стабилизира всички нива.
• Помага при хронична умора, слабост и омаломощаване.
Салмонит
Цвят: телесен, бежов Чакри: двигателните
• Премахва енергийните блокажи в колената, като лекува способността ни да напредваме 

в живота и по личния житейски път.
• Помага на онези, които се съпротивляват или страхуват от кармичната мисия на живота си.
• Лекува закостенялостта и сковаността на емоционално ниво.
• Помага при заболявания на стъпалата, колена та и краката - изтръпване, разширени 

вени, лошо кръвообращение, синдром на Рейно, увреждания и болки в колената и стъпалата, артрит 
на колената.

Сапфир - жълт
Цвят: златно, жълто Чакра: хара
• Придвижва енергията на жизнената сила по каналите на линията хара и 

микрокосмическата орбита на ци гун, развива способността на хара да задържа земна и небесна ци.
• Увеличава духовната енергия в етерното и емоционалното тела.
• Укрепва предаността на личната мисия и кармични ангажименти, помага ни да 

осъществим личния си път.
• Благоприятства изобилието и просперитета.
• Лекува изтощение, депресия, нисък тонус, хронична умора.
Сапфир  - звезден (само естествен)
Цвят: синьо и сребърно Чакра: каузалното тяло
• Създава връзка за информация от други измерения и планети за самолечение и лечение 

на другите.
• Помага на учителите и лечителите да станат чисти проводници на лечение, улеснява 

връзка та и работата с ангелските Същества в лечението.
• Подкрепя хората, които служат на другите и планетата; помага ни да съзреем като душа, 

да станем бодхисатва.
• Облекчава изтощението на лечителя, помага му да се погрижи за собственото си здраве.
Сапфир  - син
Цвят: син Чакра: каузалното тяло
• Изпълва линията хара със светлина; подобрява общуването с и осъзнаването на духовните 

водачи, ангелите, Светлинното тяло, свръхдушата, универалната мисловна мрежа и Богинята.
• Активизира и проявява личното житейско призвание и го внася в земното съзнание; 

фокусира намерението и съзнанието върху осъществяването на личната мисия и кармични 
ангажименти за душевно израстване.

• Обогатява живота с даровете на удовлетворението - радост, просперитет, душевен 
покой, красота.

Този камък притежава мощна и преобразяваща скъпоценна енергия, която действа бързо и 
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с очевидни последици.
Седеф
Цвят: бял Чакра: третото око
• Успокоява, намалява стреса и тревогата, вдъхва увереност, че всичко ще бъде наред.
• Помага ни да видим положителната действи телност, лекува търканията в живота ни, 

помага ни да се научим да бъдем в потока на живота.
• Възпитава чувство за безопасност и сигурност, дава емоционален подслон.
• Балансира физическата енергия, усилва лимфната и имунната система, свързва ни с 

грижовната Майка Богиня.
* Селенит  - Ангелско крило
Цвят: бял Чакра: над личностната точка
• Издига личната енергия нагоре по линията хара, изпълва я със светлина.
• Поощрява общуването с духовните водачи, ангелите и другите безплътни помощници и 

лечи тели.
• Улеснява връзката със света на ангелите и положителните извънземни същества.
• Вдъхва сигурност и увереност в собственото ни място във вселената, поражда усещане, че 

Азът не свършва с този живот в това тяло.
• Разширява познанието за строежа на душата и състоянията между животите, душата и 

свръх- душата; възстановява 12-те нишки на ДНК.
• Благоприятства лечението на душевното ядро, лекува и успокоява.
Този камък е много крехък и чуплив.
Селенит - прозрачен
Цвят: прозрачен, бял Чакра: над личностната точка
• Отваря, хармонизира и очиства ауричните тела; премахва енергийните блокажи; изпълва 

аурата със светлина; предава светлина/информация/енергия/ци; улеснява извисяването.
• Лекува Светлинното тяло, свързва със Земната и междупланетната мрежа, възстановява 

12-те нишки на ДНК.
• Предава информация от Плеядите, осигурява защита, трансформира и лекува 

негативността, подпомага ченълинга.
Селенит - Пустинна роза
Цвят: бежов, бял Чакри: зрителните
• Дава духовна храна, свързва с Богинята Майка.
• Поражда усещане, че има кой да се погрижи за нас, чувство за безопасност и сигурност и 

че вселената и Майката бдят над нас.
• Дава сигурност, безопасност, усещането, че всичко е наред; поражда вътрешен мир.
• Помага ни да осъзнаем, че сме важни за универсалния план.
• Помага на кърмачките да имат достатъчно мляко, учи ни да се грижим и да 

приемаме чуждите грижи.
Селенит  - пясъчен часовник
Цвят: прозрачен, оранжев Чакра: хара
• Вмества личната мисия в живота на човека, поощрява към осъществяване на 

житейските цели в тази инкарнация.
• Помага ни да завършим и проявяваме кармичните си споразумения и да осъществим 

планираното душевно израстване, докато има време.
• Създава усещане за времето като физическо ограничение, прекратява протакането.
Очиства хара чакрата и каналите по линията хара.

Селенит  - фантом
Цвят: прозрачно и бежово Чакри: двигателните
• Пренася духовните знания в земни действия, свързва духовността с ежедневието.
• Изпълва цялата линия хара/емоционално тяло със светлина; очиства, балансира и 

стабилизи ра всички хара чакри.
• Помага при неврологични заболявания, наранявания и травми; лекува удар; облекчава без-

сънието; прогонва кошмарите и нощните страхове.
• Успокоява, балансира, стабилизира, лекува и успокоява.
Септарин - жълт
Цвят: жълт и телесен Чакра: слънчевият сплит
• Отваря слънчевия сплит за приемане и усвояване на концентрирана енергия и 
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целеустремен фокус.
• Поема енергия и психична информация от и за други хора, когато мислим за тях 

(независимо дали присъстват физически), насочва концентрирания психичен фокус.
• Улеснява невербалното и психично общуване между хората, намалява разсейването и 

разпи ляването на ментална енергия.
• Задълбочава психичните впечатления и информация; помага на психичните лечители, 

психичните гадатели и таро гадателите.
Септарин - кафяв
Цвят: кафяво и черно Чакри: заземяващите
• Развива способността за еднопосочен, земен фокус, помага ни да правим нещата едно 

по едно и да ги завършваме, преди да преминем към следващото.
• Помага на склонните да протакат, заземява разпиляната и разпръсната енергия.
• Помага ни да напредваме по пътя си целеустремено и неотклонно, вдъхва увереност в 

избрания земен път.
• Успокоява, заземява и центрира.
Серафанит
Цвят: сив, сребърен Чакри: зрителните
• Хармонизира душевните тела, отваря и хармонизира Светлинното тяло с вибрацията на 

астралното тяло.
• Хармонизира енергийните вибрационни стойности между телата и чакрите, привлича Аза 

на астралния близнак във физическата аура, очиства аурата.
• Улеснява контакта с духовните водачи, ангели те и Богинята; дава съзнание за нашето 

лично място в универсалния план.
• Подкрепя психичното зрение, подобрява одухотвореното виждане на света.
• Поощрява мир в света и в човека.
Серпентин
Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената
• Очиства, развива и разширява способността на линията хара да задържа енергия.
• Изхвърля отровите и очиства хара чакрите и линията хара от блокажи.
• Благоприятства заземяването и очистването, придвижва енергията в силен низходящ 

поток, който понякога създава неприятно усещане.
Този камък не притежава силна лечебна енергия.
Слонова кост (или кост)
Цвят: бяло, кремаво Чакра: третото око
• Развива съзнание за древността на Земята, вдъхва уважение към всички растителни и 

животински видове.
• Поражда признателност към онова, което ни дават животните като храна и блага, 

повишава съзнанието за застрашените и изчезващи видове и възпитава зачитане към единството 
на живота.

• Насърчава ни да се грижим и да подкрепяме другите хора и животните и да получаваме 
същото на свой ред.

• Вдъхва възхищение към изобилието и живата красота на планетата.
Слънчев камък - жълт
Цвят: златист Чакра: слънчевият сплит
• Способства за светски успех, поощрява смелостта в работата и бизнеса, създава 

просперитет.
• Помага в намирането на работа и постигането на успех в нея.
• Развива организаторските заложби, яснотата на мислите, интелектуалната стимулация; 

поощрява бдителността, самоувереността и интуицията в бизнеса и финансите.
• Увеличава способността да черпим идеи и енергия, подобрява усвояването на идеи и 

енергия.
Слънчев камък - оранжев
Цвят: оранжево-златист Чакра: хара
• Очиства блокажите в хара чакрата, укрепва жизнената сила и хара.
• Премахва пречките към осъществяването на личната жизнена мисия, помага ни да 

изпълним кармичния си договор и да проявим мисията си в земен план.
• Събужда смелост, лекува страха, дава светъл лъч в мрака.
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Слюда
Цвят: сребърен Чакри: зрителните
• Улеснява възприемането на очите като прозорци на душата, развива зрителните чакри 

като отражение на нивото на израстване и развитие на душата.
• Помага ни да разберем нивата и слоевете на душевния строеж и състоянието между 

животите.
• Подобрява психичната способност за визуализация, повишава способността да 

виждаме многобройните пластове на ситуацията от духовна гледна точка и да разграничим 
действителността от илюзията.

Виж: още лепидолит със слюда.
Слюда-мусковит
Цвят: сребърен Чакри: зрителните
• Подрежда и поставя в перспектива личните мисли, проблеми и приоритети; 

установява прилежен ред.
• Взима проблемите и ги представя поетапно за по-лесно преодоляване; разчупва 

големите проблеми и ги представя на малки, лесни етапи.
• Улеснява концентрацията и фокуса, помага за завършване на започнатото.
• Намалява стреса, поощрява живеенето в настоящето.
* Смарагд
Цвят: зелен Чакра: диафрагмената
• Лекува очистената и пречистена диафрагмена чакра и емоционалното тяло, 

препрограмира диафрагмената чакра и емоционалното тяло/линията хара.
• Обезврежда негативността и я трансформира в положителна емоционална енергия.
• Стабилизира; успокоява; вдъхва чувство за сигурност, хармония, близост с Богинята.
• Насърчава разбирането за личната жизнена ми-
сия във връзка с универсалния план, улеснява емоционалните и житейски преходи и 

промени.
Смитсонит - розов
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Помага ни да се доверим на другите, на себе си и Богинята.
• Отваря човека за другите, събаря стените, кои то възпрепятстват израстването и радостта 

на сърцето, отваря сърцето.
• Помага ни да се научим да обичаме и да даваме на другите, прогонва негодуванието и 

обвиненията, помага ни да простим на другите и себе си.
Смитсонит - синьо-зелен
Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната
• Отваря човека към потисканите емоции, за да ги очисти и излекува; лекува скръб, ярост, 

гняв, негодувание, тъга, мъка, сърдечна болка.
• Подкрепя процеса на освобождаване и го прави по-поносим.
• Лекува страха от собствените силни чувства, ускорява освобождаването.
• Изпълва аурата с мир, изцеление и сигурност.
* Содалит
Цвят: синьо и бяло Чакра: третото око
• Балансира чакрата на хипофизата и третото око; лекува лимфната и ендокринната 

системи, нервните окончания, зрителните нерви.
• Насърчава отключването на психичното зрение, помага на начинаещите екстрасенси 

да приемат способностите си, успокоява страха от психичните видения и способности.
• Помага ни да отпуснем юздите и да се доверим на Богинята и процеса.
• Успокоява и лекува централната нервна система.
Соколово око
Цвят: черно и сребристо Чакри: зрителните
• Действа за увеличаване на психичната способност да виждаме какво не е наред и да го 

променяме, превръща отрицателната енергия в положителна, лекува донесената от миналите 
инкарнации негативна енергия.

• Повишава способността да виждаме и отстраняваме кармичните прикрепвания и 
негативни те същности в аурата, очиства и заземява отри цателната енергия от линията хара, 
развива способността да виждаме и очистваме куките в хара чакрата.
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Подобрява нощното и психичното зрение.
Сребърен аура кристал
Цвят: прозрачен, иридесцентен Чакра: над личностната точка
• Изпълва ауричната обвивка със светлина на нивото на етерното и астралното тяло, 

лекува аурата на етерното и емоционалното тяло.
• Възстановява енергийните разкъсвания, пред пазва аурата от чуждата негативна енергия 

и психични атаки.
• Изхвърля негативната енергия от аурата (но не от чакрите).
Виж: още аква-аура кристал.
Ставролит (Самодивски кръст)
Цвят: сив, черен Чакри: зрителните
• Помага ни да видим света както го възприемат феите и "малките хора"; помага ни да 

видим девите на природата, земните духове, водните духове и дървесните духове и да си 
сътрудничим с невидимия свят.

• Помага на градинарите, ароматерапевтите, кристалолечителите.
• Привлича помощта на Земните духове и Май ката Земята, лекува с помощта на природата 

и планетата.
• Зачита четирите посоки, повишава осъзнаване то на израза "Каквото горе, това и долу."
Стилбит
Цвят: оранжево и прозрачно Чакра: хара
• Свързва надличностната точка с хара чакрата, прокарва енергията като информация по 

цяла та линия хара.
• Подпомага психичните знания, напътствия и насоки.
• Дава информация за душата, душевния строеж, духовните реалности.
• Ускорява лечението на духовното ядро и пови шава способността да получаваме 

духовна енергия и психична информация.
• Дава достъп до живата библиотека, повишава приема на небесна ци, очиства и пречиства 

хара чакрата.
* Сугилит
Цвят: пурпурно и черно Чакра: теменната
• Отваря, очиства и балансира каналите и чакрите на кундалини.
• Помага на духовното Същество да живее добре на земното ниво, смекчава суровите 

условия на Земята за духовно ориентираните Същества.
• Подтиква към живот в настоящето вместо в миналото или бъдещето, надмогва 

ограничени ята на времето.
• Лекува тялото чрез ума, поощрява кармичното лечение и връзка с Непразнотата и 

Богинята вътре в нас.
• Настройва личната ни вибрация към тази на Земята и мисловната мрежа на планетата.
• Прогонва и лекува отчаянието, премахва враждебността, облекчава несигурността.
• Балансира лявото и дясното мозъчно полукълба; помага при дислексия, инсулт, епилепсия.
Сфалерит
Цвят: черен Чакра: земната
• Помага на душите от други планети, които сега са в земни тела, да се почувстват част от 

живота на тази планета.
• Помага ни да се почувстваме част от Земята, лекува самотата, намалява отчуждението 

от другите и обществото, намалява усещането за различност и изолираност.
• Облекчава копнежа по звездния дом.
• Помага при алергии, подобрява заземяването.
Сяра
Цвят: жълт Чакра: диафрагмената
• Очиства физическото тяло от болести с емоционален произход.
• Лекува кармични болести като премахва източника им в този или минал живот.
• Фокусира се главно върху настоящите заболявания, проявени в тялото от миналото и 

пренасяни от други животи.
• Лекува кожни болести, астма, белодробни заболявания.
Талк
Цвят: бял Чакри: зрителните
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• Благоприятства визуализацията, развива способността да видим каменния блок като 
завършена статуя.

• Вдъхновява творчеството, създаването на скулптури.
• Помага при създаването на визуализираната реалност, кара мечтата да оживее по силата 

на майсторството и опита, подтиква художниците да разгърнат своя потенциал.
• Помага ни да работим с ръцете си и да завършим започнатите проекти.
Танзанит
Цвят: синъо-лилав Чакра: каузалното тяло
• Отваря чакрата на каузалното тяло, за да позволи развиването на ново духовно 

съзнание, очиства емоционалното тяло на нивата на духовните чакри.
• Поражда интерес към метафизиката, духовността и психичната работа.
• Подтиква човека да направи разлика между сегашния си начин на живот и възможността 

да живее по-съзнателно, отключва съзнанието и осъзнаването.
• Помага при вземането на духовно повлияни житейски решения.
Тектит
Цвят: черен Чакра: земната
• Разширява, хармонизира и очиства всички чак ри на кундалини и линията на кундалини; 

свързва линиите кундалини и хара.
• Предпазва енергията; улеснява заземяването в земната реалност; дава безопасност и 

сигурност.
• Извиква положителна помощ от извънземни източници, осъществява връзка с лечители 

от Плеядите и закрилници на планетата.
• Превръща човека в проводник на извънземна помощ за планетата.
• Предпазва аурата от негативно извънземно вмешателство, помага при отстраняването 

на негативните енергийни импланти.
Тигрово желязо (тигрово око с хематит)
Цвят: кафяво и черно Чакра: земната
• Заземява, понижава стреса като намалява чувствителността.
• Пази при война и опасност.
• Предпазва и затваря чакрата на слънчевия сплит като закотвя нейната енергия в Земята.
• Помага на свръхчувствителните към градския шум и замърсяване и на хората, които в 

попиват чуждите емоции.
Този камък е подходящ за мъжете и за хората, чието скорошно психично отваряне все още 

не е заземено и обуздано. Използвайте го само при необходимост, но не го носете постоянно.
Тигрово око - златно
Цвят: златно, кафяво Чакра: слънчевият сплит
• Прави човека невидим за източниците на негативна енергия, пази от психично 

нападение.
• Очиства негативната енергия от слънчевия сплит, връща негативната енергия на онзи, кой-

то я е изпратил.
• Предпазва от злополуки пътниците и автомобила.
• Развива умението да различаваме злото, усилва физическото зрение.
Тигрово око -  червено
Цвят: червено, кафяво Чакра: перинеумът
• Свързва линиите кундалини и хара в коренната чакра/перинеума, улеснява всмукването на 

земна енергия в тялото и системата на чакрите.
• Отприщва протичането на микрокосмическата орбита на ци гун по линията хара.
• Повишава енергията на жизнената сила по каналите на хара, издига кундалини.
Титаномагнетит
Цвят: кафяв металик Чакри: заземяващите
• Предпазва аурата от негативна енергия и психични атаки, премахва негативната 

енергия от аурата със силата на магнетизма, балансира ауричната енергия и акупунктурните 
меридиани.

• Отблъсква негативността към нейния източник, създава щит срещу вредните 
вибрации, но пропуска положителната енергия.

Титаномагнетитът има свойството да се очиства сам и обикновено се използват по два 
къса.
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* Топаз - златен
Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит
• Стабилизира промените в живота и житейския път от раждането до смъртта, лекува аурата 

на етерния двойник.
• Балансира енергийните потоци в централната нервна система.
• Балансира фината настройка на тялото, ума и емоциите на всички нива.
• Очиства и лекува Светлинното тяло, насърчава прераждането по време на инкарнация 

(цялостен кармичен житейски поврат).
• Стабилизира дълбоката лечебна работа и ауричната промяна, предпазва аурата в хода 

на промените.
• Пречиства и изхвърля отровите, подкрепя и лекува кръстно-черепния гръбначен ритъм.
Топаз  - прозрачен
Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка
• Насочва енергията на жизнената промяна и трансформация към емоционалното тяло.
• Започва период на промяна и преход, насърчава положителните поврати.
• Благоприятства израстването, кармичното очистване, лечението на душевното ядро.
• Предизвиква внезапни промени в енергийното равновесие, освобождава от негативни 

създания и прикрепвания.
Топаз - син
Цвят: светлосин Чакра: гърлената
• Помага на човек да почувства гнева си и да се освободи от него, подтиква към осъзнаване 

на емоциите и емоционалната болка.
• Помага ни да познаваме истинските си чувства и да ги зачитаме, учи ни да се отърсваме 

от гнева и негодуванието.
• Насърчава ни да прощаваме на себе си и другите, предава личната болка на Богинята за 

изцеление.
Топаз - шампанско
Цвят: кремав, бежов Чакри: двигателните
• Насочва енергията от духовното ниво (линията хара) към проявление в земен план.
• Усилва движението на енергията от главата към краката.
• Предизвиква житейски промени и трансформации, преобразява инерцията по духовния 

път във физическо движение на земно ниво.
• Възпитава преданост към и осъществяване на кармичните прединкарнационни 

ангажименти и мисията на живота.
• Прекратява протакането в лицето на действието и промяната, задържа човека на 

избрания жизнен път.
Тулит
Цвят: червен Чакра: коренната
• Издига земната енергия нагоре по чакрите на кундалини, като ги балансира и очиства.
• Благоприятства пускането на корени в заземената лична реалност, поощрява житейската 

ми сия и устойчивост.
• Вдъхва скромност и балансирано его, подтиква ни да се осъзнаем като част от целия 

живот.
• Балансира женската полова система, облекчава ПМС и заболяванията на червата.
Турмалин - динен
Цвят: розово и зелено Чакри: сърдечната и каузалното тяло
• Лекува и отключва способността да стигаме до другите.
• Вдъхва вяра в себе си, другите и Богинята; поощрява любовта към себе си и универсална-

та любов.
• Насърчава служенето в полза на планетата, по мага на ранените лечители и хората, 

преживели насилие в миналото.
• Лекува и премахва сърдечните белези.
• Внася поетите преди инкарнацията кармични ангажименти и мисия на живота в сърцето 

на човека, отваря сърдечната чакра и чакрата на каузалното тяло.
* Турмалин  - зелен
Цвят: зелен Чакра: диафрагмената
• Отваря и отпушва диафрагмената чакра, пречиства и освобождава негативните емоции 
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от линията хара и личната житейска мисия.
• Очиства емоционалното тяло от минали и настоящи травми и негативни емоционални 

модели.
• Пази човека в процеса на детоксикация, като му осигурява аурично изолиране, 

безопасност и сигурност; очиства от отровите аурата и чакрите на етерно/кундалини и 
емоционално/хара ниво.

• Пречиства жлъчния мехур и черния дроб на емоционално ниво.
Този камък действа много дълбоко и бързо и може да предизвика интензивно очистване.
Турмалин  - лилав
Цвят: пурпурен Чакра: теменната
• Предпазва, отблъсква и очиства от прикрепени духове, негативни създания, обсебване и

нисши създания.
• Предпазва и отстранява негативните извънземни импланти и вмешателства.
• Пречиства човешката енергийни система на етерно, емоционално, ментално и светлинно-

телесно ниво от негативни нашествия от този живот (но не лекува донесените от миналите инкар 
нации).

• Изпълва със светлина каналите на кундалини и хара и ауричните тела.
Турмалин  - прозрачен
Цвят: прозрачен, сребърен Чакра: над личностната точка
• Осигурява защита и очистване на цялата аура.
• Установява контакт с позитивни извънземни Същества, духовни водачи, ангели, 

извисени лечители.
• Улеснява ченълинга, автоматичното писане.
• Очиства и енергизира каналите на хара и кундалини, възстановява 12-те нишки на ДНК, 

лекува уврежданията на душевното ядро.
• Спомага за получаване на кармична милост, изпълва всички нива с 

информация/светлина, универсален лечител.
Турмалин  - розов (рубелит)
Цвят: червено-лилав Чакра: каузалното тяло
• Придава дълбоко успокояваща любовна енергия, отключва и лекува цялото 

емоционално тяло.
• Внася личната житейска мисия във всички чак- ри по линията хара и в съзнателно 

осмисляне в земен план.
• Балансира енергийния поток в каналите и чакрите на хара и кундалини.
• Отстранява блокажите и негативността от цялата аура и системата на чакрите на 

всички нива.
• Трансформира негативността в положителна емоционална енергия; изпълва каналите и 

чакрите на емоционалното и етерното тяло със светлина/информация, мир, радост, универсал на 
любов.

• Вдъхва състрадание към себе си и към другите и поощрява живот на служене; подкрепя 
поели те по пътя на бодхисатвите.

Турмалин - син
Цвят: син, синьо-зелен Чакра: тимусната
• Отваря и очиства тимусната чакра, свързва ли нията хара/емоционалното тяло с каналите 

на кундалини/етерното тяло.
• Очиства и стабилизира линията хара и хара чакрите.
• Трансформира емоционалното лечение във физическо изцеление на болестта.
• Фокусира индивидуалната житейска мисия към служене на планетата и хората; поражда 

желание и преданост към избрания жизнен път и призвание; предпазва цялата аура и личната 
мисия.

• Помага на свикналите да се раздават да се научат и да получават, помага на 
положилите Обета за бодхисатви да живеят в равновесие.

• Помага на лечителите, поощрява енергийния поток в централната нервна система.
* Турмалин  -  черен
Цвят: черен Чакра: земната
• Предпазва аурата и инкарнацията, вкарва земната енергия в коренната чакра и каналите на

кундалини.
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• Действа като защитна броня, абсорбира и трансформира негативната енергия и 
негативните мисъл-форми от нас самите и от другите, дава закрила срещу психични нападения и 
обсебващи духове.

• Лекува страха и паниката, вдъхва чувство за безопасност и сигурност.
• Активира способността да се заземяваме и центрираме, поощрява пускането на корени в 

Земята и тялото.
• Поражда чувството, че сме добре дошли на Земята, повишава способността да оставаме

вътре в тялото си.
Турмалин - черно кадифе
Цвят: черен Чакра: земната
• Отваря и балансира линията хара и всички хара чакри.
• Дарява с жива енергия, която разширява, хармонизира и премахва енергийните блокажи.
• Отстранява препятствията, които пречат на осъществяването на житейската мисия; насоч-

ват кармичните ангажименти на инкарнацията към физическо проявление.
• Улеснява установяването на връзка със земната ци за черпене на живителни сокове от 

планетата.
• Позволява навлизане в Празнотата и Непразнотата за освобождаване от ограниченията и 

негативната карма.
• Заземява и центрира, повишава сигурността и стабилността.
* Тюркоаз
Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната
• Отваря, очиства и развива тимусната чакра; свързва каналите на кундалини и линията 

хара.
• Лекува блокажите в гърлената чакра от сегашния и миналите животи; отваря, изцелява 

и освобождава страха и мъката от настоящия и миналите животи.
• Лекува тъгата от живота и делата ни в него, изцелява кармичния и настоящия срам и вина.
• Свързва физическото и духовното съзнание, развива вътрешна сила и спокойствие.
• Лекува емоциите и емоционалното тяло, подобрява общуването и съзидателността.
Улексит (телевизионен камък)
Цвят: прозрачен Чакри: зрителните
• Вдъхновява и стимулира визуалната образност, подава видения и информация от други 

измерения и планети.
• Отваря прозорец към нови и други светове.
• Развива способността да творим и лекуваме чрез визуализация.
• Улеснява волевата трансформация на действителността, създава нови възможности и 

реалности, като ни позволява да ги съзрем, а после да ги осъществим наяве.
• Улеснява проявлението и го прави по-прецизно.
Унакит
Цвят: розово и зелено Чакра: диафрагмената
• Очиства диафрагмената чакра от токсични емоции и стара болка.
• Освобождава гнева, негодуванието и желание то за отмъщение, така че да ги осъзнаем 

и пречистим.
• Поражда отвращение от негативните емоции, предизвиква съзнателна трансформация на 

негативността.
• Поощрява осъзнаването на единството на живота.
Уондърстоун
Цвят: оранжев, бежов, пъстър Чакра: сакралната
• Улеснява намирането на позитивни картини и образи, които се съхраняват в сакралната 

чакра, лекува нараненото вътрешно дете.
• Поощрява осъзнаването на разнообразието и чудото на живота на Земята и собствения 

ни живот в тяло.
• Позволява ни да видим ползата, положителни те неща или уроците във всяка една 

ситуация.
• Стимулира любознателността, помага ни да видим света с детски очи.
Повечето камъни за сакралната чакра освобождават складираните негативни образи, за 

да бъдат очистени. Този отключва и съживява хубавите спомени и положителните неща.
Фенакит
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Цвят: бял, прозрачен Чакра: над личностната точка
• Активизира линията хара/емоционалното тяло; вкарва Небесната ци/Богинята в чакрите, 

каналите и меридианите на хара и кундалини.
• Изпълва ауричната електрическа система със светлина/информация; увеличава потока 

на светлина през аурата, чакрите и каналите.
• Балансира енергията, успокоява и стабилизира.
• Хармонизира ауричните тела, улеснява лечението на душевното ядро, проявява 12-те 

нишки на ДНК, лекува травмите и уврежданията в ауричното поле на всички нива.
• Осигурява енергийна защита, помага ни да се почувстваме част от големия план на 

Богинята.
Флуорит - зелен
Цвят: зелен Чакра: сърдечната
• Прехвърля промените и препрограмирането на ниво ментално тяло/ум към емоционалното

тяло и сърдечната чакра.
• Използва ума за премахване на емоционалните травми от настоящия живот.
• Усилва ефективността на утвържденията и мантрите, улеснява визуализацията и 

медитация.
• Лекува сърдечните белези, ускорява емоционалното освобождаване, отваря сърцето за 

разбиране на случилото се в миналото, помага в интегрирането на разслоените личности.
* Флуорит  - златен
Цвят: златист, жълт Чакра: слънчевият сплит
• Пречиства менталния достъп до Светлинното тяло, подобрява достъпа до менталната 

мрежа.
• Стимулира, очиства и лекува всички способности на ума - интелекта, визуализацията, 

психичните способности, психичното лечение, невролингвистичното програмиране, 
менталното препрограмиране, кармичното освобождаване, усвояването на идеи и енергия.

• Улеснява отстраняването на нишките и куките в чакрите, премахва прикрепванията, 
лекува подличностите и негативните вътрешни гласове.

Флуорит - прозрачен
Цвят: прозрачен, сив Чакри: зрителните
• Функционира като компютърен чип, давайки достъп до подсъзнателния ум и 

неизползваните 90 % от мозъка; настройва мозъка като компютър; извиква информация/светлина.
• Дава достъп до мрежата на менталното тяло, Земната мрежа и междупланетната мрежа.
• Подпомага телепатичното общуване с други хора, безтелесни същества, духовни водачи, 

извънземни същества.
• Улеснява общуването с животните и другите форми на живот.
• Препрограмира негативните мисъл-форми и модели, лекува раздвояването на 

личността, осигурява психичен защитен филтър.
* Флуорит - пурпурен
Цвят: пурпурен Чакра: теменната
• Улеснява програмирането на ума на духовно ниво, дава достъп до духовна информация 

от Светлинното тяло.
• Способства за осъзнаването на духовната информация от външните аурични тела.
• Развива умението за медитация, ускорява психичното развитие, подпомага 

самоопределяне то като част от универсалния план, подхранва целостта и духовния мир.
Флуорит - розов
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Препрограмира ума на астрално/емоционално ниво, лекува астралното тяло, улеснява 

привличането на астралния Аз/астралния близнак в тялото.
• Помага на душата да възстанови откъснатите си части, лекува душевното разпокъсване.
• Улеснява емоционалната интеграция, облекчава страха и отчаянието, насърчава 

опрощение то към себе си и другите.
• Дава достъп до Богинята в нас; развива вярата в живота, любовта към себе си, 

самоупълномощаването, емоционалната цялостност.
• Лекува сърдечни заболявания, главоболие, мигрена.
Флуорит - син
Цвят: син Чакра: третото око



50

• Препрограмира ума и менталното тяло, черпи информация до Акашовите записи.
• Отстранява негативните кармични модели, пренаписва кармата; дава знание за миналото и 

миналите животи, за да излекуваме щетите от тях в настоящето; променя кармата към по-добро, 
като лекува миналото и така препрограмира настоящето и бъдещето.

• Дава достъп до Господарите на Кармата, духовните водачи и ангелите, лекува 
пукнати ните в душевното ядро; прекратява негативни те мисловни модели.

Флуорит - синьо-зелен
Цвят: синьозелен Чакра: гърлената
• Отприщва сълзите, улеснява изразяването на потисната мъка и страх; подхранва 

способност та да помолим околните за помощ, лечение и утеха.
• Поощрява безопасното изразяване на гнева, освобождава и лекува гнева, преодолява 

страха.
• Способства за отърсването от скръбта и емоционалната болка, премахва мисъл-формата, че 

страданието е неизбежна част от живота.
Фосил (вкаменелост)
Цвят: кафяво, сиво, бяло Чакри: заземяващите
• Стимулира разчитането на древната мъдрост на Земята, дава древното земно съзнание 

и познание за силата и изконната мъдрост на душата.
• Дава достъп до дълбоката мъдрост на народите и планетата, Земята и произхода на душата.
• Дава знание за индивидуалната хроника на душата на тази планета и личната ни връзка 

със Земята.
• Вдъхва уважение към старостта; съзнание, че няма смърт или край.
• Подхранва заземяването, искреността, спокойните старини, вътрешната сила и търпението.
Фуксит
Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената
• Събира емоциите в диафрагмената чакра, за да ги отвори и отприщи, облекчава процеса 

на освобождаването.
• Помага при гадене.
Този камък не се отличава със силна лековита енергия.
Халит (сол)  - прозрачен
Цвят: прозрачен, бял Чакра: над личностната точка
• Дезинфекцира аурата от негативна енергия, негативни мисъл форми, същности и 

прикрепвания; отблъсква и премахва негативността.
• Предпазва от негативни същности, психични нападения и обсебвания.
• Подпомага преодоляването на негативни мис ловни модели и лоши навици.
• Не допуска любителите на алкохола да си отнесат вкъщи негативни прикрепвания от бара.
Халитът попива негативността, затова трябва да се пречиства редовно на слънце (не с 

вода), за да се освободи от нея.
Халит (сол) - розов
Цвят: розов, лавандулов Чакра: теменната
• Дезинфекцира теменната чакра и всички чакри и канали на кундалини от негативна 

енергия, същности, духовни обсебвания и прикрепвания.
• Отблъсква и премахва негативността от индивидуалната духовна нагласа, премахва 

блокажите към личното духовно отваряне и развитие, премахва блокажите от индивидуалните 
психични способности.

• Не допуска любителите на алкохола да се при берат с негативни прикрепвания от бара.
Кристалът попива негативността, затова трябва да се пречиства редовно на слънце (не с 

вода), за да се освободи от нея.
Халит (сол) - син
Цвят: син Чакра: третото око
• Дезинфекцира третото око и всички чакри и канали на кундалини от негативна 

енергия, прикрепвания, същности, духовни обсебвания и психични нападения.
• Премахва негативните влияния от индивидуалните психични възприятия и психични 

сетива, особено ясновидството.
• Премахва блокажите към индивидуалното психично отваряне, развитие или способности.
• Лекува изопаченото чувство за реалност на ментално и психично ниво.
Този кристал изсмуква и попива негативност-та, затова трябва да се пречиства редовно 
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на слънце (не с вода), за да се освободи от нея.
Халкопирит
Цвят: златист металик Чакра: слънчевият сплит
• Подпомага постигането на просперитет и изобилие отвътре и отвън, привлича блага и 

удобства.
• Поражда усещането, че имаме всичко необходимо, поощрява осъзнаването на 

вътрешното изобилие и увереността, че изобилието идва само отвътре.
• Създава финансова и материална сигурност; допринася за намирането на вътрешен мир 

в материалния свят; учи на независимост от материализма и на благодарност.
Халцедон - бял
Цвят: бял, прозрачен Чакра: третото око
• Дава усещане за светостта на живота, помага ни да се опознаем като част от 

универсалния план и цялост.
• Ускорява духовното израстване и съзряване; поражда уважение към светостта на всеки 

път, почит към Земята и всичко, което живее на нея. и уважение към себе си и другите като деца 
на Богинята.

• Поражда вътрешна хармония и разбирателство с другите, способства за световния мир.
Халцедон - розов
Цвят: розов Чакра: сърдечната
• Поражда състрадание, сърдечна откритост и сърдечна зрялост.
• Вдъхва уважение към единството на целия живот и светостта на всичко живо.
• Подтиква към осъзнаване на личното и чуждото страдание; повишава съзнанието за 

Богиня та и Богинята в нас; помага ни да опознаем себе си като част от Богинята, като дете на 
Богинята.

• Създава душевен мир и хармония; самоблагославящ камък.
• Повишава женското самочувствие, притежава женска енергия.
Хаулит
Цвят: бяло и сиво Чакри: зрителните
• Създава и развенчава заблуди и илюзии в личния живот, помага при създаването и 

разпръсването на маските и ролите на ментално ниво.
• Разкрива самозаблудите и подвеждането на другите.
• Предотвратява разкъсването на реалността или отказа личната истина да се превърне 

в заблуда.
• Разширява съзнанието, премахва ограничения та; може да се използва градивно или 

негативно като изход за бягство, честно или безчестно към другите.
Хелиотроп (кървав камък)
Цвят: зелено и червено Чакри: двигателните
• Съсредоточава вниманието ни върху физическото ниво и земното измерение, намалява 

психичните възприятия и дразнители.
• Пречиства кръвта; вдъхва ни смелост да изживеем живота си на Земята и да 

продължим напред по житейския ни път; премахва онова, което може да ни разсее по житейския ни 
път.

• Подпомага постиженията в земен план, осигурява психична закрила.
Виж още яспис.
* Хематит
Цвят: черно върху червено Чакра: земната
• Заземява и стабилизира настоящата инкарнация на земното ниво.
• Лекува кармичния гняв и ярост, лекува онези, които са били воини в миналите и 

настоящия животи, вдъхва смелост в лицето на кармичните битки, по време на война или раждане.
• Помага ни да приемем и излекуваме тъмната си страна.
• Благоприятства мира и неагресията.
• Спира кървенето и кръвоизливите, предпазва от прекомерна загуба на кръв при 

раждане, помага при обилна менструация.
Хиденит (зелен кунцит)
Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената
• Очиства физическото тяло от емоционалната болка, лекува заболяванията вследствие 

на потискани емоции от този и минал живот.
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• Развива способността да изживяваме чувства та, премахва страха, вдъхва състрадание 
към околните и готовност да им помогнем.

• Повишава самосъзнанието, правилната преценка, умението да продължаваме напред; по-
ражда доверие в Богинята.

Хризоберил котешко око
Цвят: сиво-златист Чакри: зрителните
• Създава способността да виждаме като котка - нещата, които убягват на хората; извиква 

видения от други светове, измерения и планети; развива психичното зрение.
• Поощрява контакт с положителни извънземни лечители и учители.
• Подпомага сънуването и ясновидските сънища.
• Улеснява извънтелесните пътувания.
• Поражда близост и единение с котките, поощрява психичното общуване с малките и 

големи те котки.
* Хризокола
Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната
• За женско универсално и вътрешно физическо лечение, създава връзка с Богинята.
• Помага ни да се осъзнаем като част от Богиня та.
• Свързва тимусната и гърлената чакри за из хвърляне на скръбта, тъгата и страха от 

емоционалното тяло и улеснява навлизането на радостта, увереността и душевния мир.
• Поддържа отърсването, предаването на болка та и тревогата в ръцете на универсалната

любов.
• Ускорява емоционалното лечение от кръвосмешение, изнасилване, мастектомия и 

хистеректомия (в този живот).
• Лекува белите дробове, гърлото, сърцето, ПМС, мускулни спазми, възпаления.
Хризопрас
Цвят: зелен Чакра: сърдечната
• Утешава сърдечната болка и самотата, поощрява емоционалното равновесие, 

решаването на конфликтите, душевния мир, вътрешната си ла.
• Вдъхва смелост при справянето с истинските чувства, отваря и лекува стари травми и 

скръб.
• Поражда доверие в Богинята, учи ни да се движим в потока на живота и промяната, 

намалява страха.
* Хъркимърски диамант
Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка
• Извиква чиста любов и чиста информация/светлина; стимулира деликатната транс-

формация; внася хармония отвътре, с другите и с личния свят.
• Настройва ауричната енергия и етерното, емоционалното, менталното и духовното тяло; 

хармонизира физическия и духовния Аз.
• Поражда мисловна яснота, разширява съзнанието и позитивността, поражда усещане, 

че имате всичко необходимо.
• Помага ни да живеем мирно в настоящето, свързва другите измерения и звездите с 

личната житейска мисия и със Земята.
• Свързва индивида с универсалната мрежа, със Светлинното тяло и свръхдушата; 

улеснява възстановяването на целостта на душата; привличането на духовен другар и духовни 
приятели.

• Ускорява душевното изцеление, утешава.
Хюландит
Цвят: бял Чакра: третото око
• Програмира менталното тяло за способността да създава собствената си реалност.
• Улеснява влизането в Празнотата - творческия/менталния източник на цялото 

съществуване.
• Благоприятства разбирането, че всички граници са в ума, лекува ума и премахва 

ограниченията.
• Развива способността да проявяваме добър живот.
* Целестит
Цвят: светлосин Чакра: каузалното тяло
• Лекува аурата, астралното тяло и Светлинното тяло; хармонизира телата.
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• Подхранва връзката и сътрудничеството с Богините, духовните водачи, ангелите, 
природни те деви, девите на делфините, извисените Същества.

• Поощрява ченълинга; донася информация/светлина, лечение на душевното ядро, 12-
те нишки на ДНК, психично развитие, духовно и кармично израстване.

• Вдъхва мир, представлява елемента Вода и способността да бъдем в потока на живота.
Цинабарит
Цвят: червен Чакра: коренната
• Стимулира жизнената сила и волята за живот, увеличава интереса към собствения живот 

и заобикалящата среда.
• Повишава индивидуалния стремеж към успех и създаване на потомство, поражда съзнание 

за биологичния часовник и изтичащото време и живот.
• Подхранва дълголетието, сгрява тялото, пови шава настроението, прогонва мисълта за 

самоубийство, предотвратява старческата сенилност.
• Повишава будността, фокусира върху земния живот, вместо върху духовното осъзнаване.
Цинкит  - кристалинен
Цвят: червено и златно Чакра: хара
• Предизвиква трансформация в огньовете на промяната за духовно и кармично израстване.
• Със силата на мъдростта превръща оловото в злато.
• Помага за изпълняването на кармичните ангажименти и житейската мисия.
• Подтиква към прераждане в този живот, улеснява встъпването.
• Предизвиква духовен катарзис; пречиства и очиства хара чакрите и линията 

хара/емоционалното тяло, стимулира енергията.
Циркон - прозрачен
Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка
• Съдържа всички цветове на дъгата като признаване на всички народи и култури, напомня 

за единството на целия живот.
• Благоприятства превъзмогването на расизма и етноцентризма, израстването в гражданин 

на света и преодоляването на уврежданията на емоционалното тяло вследствие на дискриминация 
като расизъм, аблизъм, хомофобия, женомразство.

• Изтръгва ни от позицията на жертви, поощрява позитивна любов към себе си, вдъхва 
любов към околните и уважение към всички.

* Цитрин  - естествен
Цвят: златист Чакра: слънчевият сплит
• Очиства и освобождава от отровите линията кундалини и емоционалното тяло.
• Регенерира тъканите, уравновесява гръбнака на
ниво меридиани и енергия, като балансира движението на ци по централната нервна система.
• Очиства, разширява и хармонизира ауричните тела; лекува, отваря и хармонизира 

етерното, емоционалното и менталното ниво; отваря светлинното тяло; изпълва аурата със светлина
и ведрина.

• Стимулира интелектуалната и мисловната дейност.
• Помага при заболявания на пикочните пътища, бъбреците и храносмилателната система; 

улеснява усвояването на веществата.
Цитрин  - рутилов
Цвят: златист и металик Чакра: слънчевият сплит
• Издига енергията на слънчевия сплит до по-високо ниво, увеличава енергията и 

светлината.
• Подпомага усвояването на информация, деликатно и цялостно очиства чакрите и каналите

на кундалини от отровите.
• Повишава интелекта, психичните способности и разбирането на психичната информация; 

задържа човек в тялото му, докато медитира и върши психична работа.
• Повишава самосъзнанието, насърчава просветлението, подпомага канализираното писане.
Цитрин - създаден чрез нагряване
Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит
• Подпомага поемането и усвояването на енергия, храна и идеи.
• Полезен за пикочната система, стимулира ума и енергията, издига енергията от слънчевия

сплит нагоре, за да премахне блокажите в горните чакри.
• Очиства от отрови каналите на кундалини; повишава психичната способност, като я 
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усилва; улеснява разбирането на психичната информация и контролира астралната проекция.
• Способства за самоосъзнаването и будността.
Чароит
Цвят: пурпурно и черно Чакра: теменната
• Свежда духовността на земното ниво, издига земната енергия до теменната чакра, 

одухотворява ежедневния живот.
• Създава повишено съзнание за съществуването на друга действителност освен 

материалното и физическото тяло, лекува тялото, като ни помага да осъзнаем кармата и висшия 
план.

• Развива чувство за отговорност; лекува хората, които тиранично контролират 
околните, като ги подтиква да се осъзнаят морално; повишава етиката.

Шива Лингам
Цвят: кафяво и червено Чакра: перинеума
• Усилва връзката с Шива и Кали, Богинята и бога. (Шива се смята за мъж, но първоначално

е бил жена.)
• Издига и заземява кундалини, свързва кундалини и линията хара, усилва заземяването в 

личната инкарнация и тяло.
• Улеснява съюза на тялото и душата и съюза на мъжкото и женското начало.
• Насърчава сексуалността, ускорява сексуалното лечение (особено при мъжете), 

предизвиква трансформация.
• По принцип лингамът се възприема като символ на пениса, мъжката сексуалност и

мъжкия божествен аспект.
Шпинел  — червен
Цвят: червен Чакра: перинеума
• Хармонизира аурата на етерното и емоционалното тела, свързва линиите кундалини и 

хара.
• Подмладява, възстановява и очиства от отровите аурата на етерния двойник.
• Удължава живота като балансира ци и премахва блокажите в енергийния поток, внася 

земната ци в тялото, стимулира микрокосмичната орбита ци гун в електрическата система на 
аурата.

• Действа като портал на живота и смъртта, инкарнацията и реинкарнацията.
• Повишава физическата жизненост, попълва изчерпаната енергия, облекчава изтощението.
Яспис - жълт
Цвят: жълто-бежов Чакри: двигателните
• Предпазва и възстановява аурата на етерния двойник от слабините надолу: бедрата, 

краката, колената, стъпалата.
• Предпазва хората, които придвижвайки се по своя житейски път, са склонни към 

разсейване и разпиляване; помага на онези, които са предразположени към злополуки или са 
тромави.

Този камък не се отличава със силна лечебна енергия, но е благотворен за някои хора, 
особено децата.

Яспис - картинен
Цвят: зелено, сиво, бежово Чакри: зрителните
• Стимулира визуализацията на сцени от настоящия и предишни животи, извиква видения от

животи на други планети.
• Подтиква ни да осъзнаем красотата на Земята.
• Развива умението да визуализираме и медитираме, стабилизира градивността, дава нови

идеи на художниците, премахва блокажите им и насърчава рисуването.
Яспис - кафяв
Цвят: кафяв и оранжев Чакра: хара
• Предпазва и възстановява енергийната аурична обвивка на етерния двойник; лекува 

всички разкъсвания в аурата от травми, обезболяващи и взимани по лекарско предписание или по 
собствено усмотрение лекарства, алкохол, страх, физическа болка или психична атака.

• Запазва целостта на аурата въпреки негативната енергия и чуждите мисъл-форми, улеснява
филтрирането на негативното масово съзнание.

• Помага ни да очертаем границите между себе си и другите.
Яспис - леопардов
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Цвят: кафяв и оранжев Чакра: хара
• Отключва съзнателното познание за живата библиотека, декодира историята на всички 

народи, които са идвали да колонизират Земята и техните родни планети.
• Декодира историята и произхода на всички видове, които са били донесени на Земята и са 

се развили тук, и историята на живота на Земята след пристигането на съществата от други планети.
• Съдържа ключовете за бъдещото развитие на Земните народи и видове, помага за 

проявяването и изцелението на 12-те нишки на ДНК.
• Пази онези, които работят с живата библиотека, увеличава информацията/светлината.
Яспис - леопардов
Цвят: кафяв и бежов Чакри: заземяващите
• Осигурява защита, когато човек върви по пътя си; пази го, докато осъществява своята 

мисия в живота и изпълнява кармичните си ангажименти в земен план.
• Оказва помощ по пътя, повишава безопасността и сигурността при постигането на 

житейските цели.
• Заземява в ежедневния живот и ежедневната работа, помага ни да превърнем делото 

на живота си във всекидневно занятие или професия, усилва концентрацията и способността да се
фокусираме.

* Яспис -  червен
Цвят: червено-оранжев Чакра: сакралната
• Балансира гнева и сексуалността, лекува женския гняв към мъжете, успокоява мъжката 

сексуална агресивност към жените.
• Балансира сексуалността и чувството в хомо- и хетеросексуалните връзки, насърчава 

сексуалната съвместимост между любовниците, вдъхновява тантристкия секс.
• Нормализира нередовния менструален цикъл, спомага за овулация, облекчава 

менструалните болки, предизвиква менструация.
За други видове яспис виж още хелиотроп, магълстоун и уондърстоун.
Пълнолуние в Рак 5 януари 1996 г.
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Лечение със скъпоценни камъни


Даян Стейн


 Внимание: Лечителството и медицината са две различни дисциплини и законът изисква следната декларация. Информацията в тази книга не е медицинска, а лечителска, и не представлява медицински съвет. В случай на сериозно заболяване консултирайте се със специалист по ваш избор.

 На Бриди

БЛАГОДАРНОСТИ

Бих искала да благодаря на хората, които ми помогнаха да осъществя тази книга. Първо, благодаря на Джим и Санди от "Дъ Кристъл Кънекшън", Индиън Рокс Бийч, Флорида, и Джой Уийвър от "Трежърс Буукстор" в Тампа. Тези прекрасни хора ми позволиха да се ровя сред удивителния асортимент от кристали и скъпоценни камъни, да седя на пода на магазина и да канализирам информация за тях въпреки огромната навалица от купувачи по Коледа. Освен това благодаря на Карън Силвърман и Корин Никълс, които поощриха цялото начинание и ми донесоха собствените си скъпоценни камъни, за да ги прибавя към каталога; както и на Дороти Бърн, която умее да ме умиротворява, когато съм подложена на стрес. Дороти каза, че никога не е усещала нищо от досега си с кристалите, докато не поставих в ръката й къс цинкит.

Благодаря също така на Илейн Джил от "Кросинг Прес", която реши, че е крайно време да отразят моята мания по кристалите черно на бяло, и на Виктория, Ейми, Карън, Синди; а също на производствения екип, който превръща моите чернови в прекрасни книги. Специални и най-сърдечни благодарности на Бриджит Фулър, която прави великолепна реклама на книгите ми и подкрепя процеса от начало до край.

Тази книга нямаше да бъде написана без безплътната помощ на Бриди (Брайд, Бриджит), която ми я канализира с любов. Нека благословията на Девицата достигне до всички, които я прочетат и използват.

 УВОД

Скъпоценните камъни и кристалите са магически в истинския смисъл на думата магия, която означава да бъдеш част от природните чудеса на Земята. Скъпоценните камъни и кристалите са част от самата Земята, тъй като една трета от нашата Богиня-планета се състои от кварц, а силициевият диоксид и водата, от които се образуват кристалите, са и основните компоненти на нашите физически тела. Кварцът представлява вкаменена вода, а телата ни са 98 % вода. Магнитното поле на Земята е вибрационната енергия на кристалите и скъпоценните камъни, каквото е и магнитното поле на човешката аура. Пиезоелектрическите свойства на кристалите, техните енергийни полета и енергийните полета на останалите скъпоценни камъни съответстват на нашата човешка енергия и електрическа честота. По тази причина те могат да се използват като инструменти за възстановяване на енергийното равновесие, когато човешките честоти се нуждаят от фина настройка или лечение. Всички ние сме част от Богинята Земя, също както скъпоценните камъни и кристалите, които лежат в недрата й.

Земята е обвита от енергийната мрежа на скъпоценните камъни и кристалите. На нивото на самата Земя тази мрежа се образува от лей линиите, акупунктурната карта на планетата. Над тялото на Земята и отразена в аурата на човешкото ментално тяло е универсалната мрежа. Тя се образува от енергията на кристалите и скъпоценните камъни, излъчвана от планетата и галактиката и залегнала в човешката енергия. Постулатът на Уика много точно отразява това: "Каквото горе, това и долу." Мрежата съдържа нашите индивидуални умове и колективния ум на обществото, както и достъп до универсалния ум на Богинята и изначалната Празнота. Мрежата е допирната точка между нашите аури и аурата на Земята и вселената. Кристалната мрежа е и енергийният предавател на Непразнотата, онова проявление на Богинята, от което умът създава материя от Богинята Празнота. Тя е нашата човешка връзка между Богинята и индивида или между индивида и звездите.

Лей линиите на Земята се свързват с енергийната мрежа на нейната ментална аура чрез система от гигантски кристали, някои от които не са планински кристал, а други скъпоценни камъни. Повечето от тях са под земята или под водата. Те съществуват физически на планетата, разпръснати в различни ключови места по земното кълбо. Много от тях са разположени на свещени места за местните хора, които до ден-днешен провеждат там древните си ритуали. Други са неизвестни и забравени. Тези кристали спят летаргичен сън от хилядолетия. Деактивирали ги по същото време, когато човешката ДНК била умишлено прекъсната във война между други планети за контрола над развиващата се Земя. Резултатът бил намаляването на човешката информация и енергия от двойно усукана спирала с 12 нишки на сегашната двукомпонентна ДНК
. Това се случило не много отдавна, приблизително по времето, когато Богинята била детронирана от мъжкия патриархален ред. Деактивираната кристална мрежа била важна част от информационната мрежа, най-значимото наследство на човечеството.

Но ето че сега човешката енергия и кристалната мрежа на Земята, както и всички кристали и скъпоценни камъни на планетата се събуждат. Кристалната мрежа се активира отново и бавно започва да се очиства. Гигантските кристали в нея се отварят, очистват и изцеляват, като отварят, очистват и изцеляват съседните по-малки камъни наоколо. Те на свой ред отварят, пречистват и изцеляват другите още по-малки камъни около тях. Крайната цел е всички кристали и скъпоценни камъни да се събудят, пречистят и излекуват - от гигантските камъни в енергийната мрежа до миниатюрните кристали в компютърните чипове и бижутата. Чрез изцеляването на кристалите енергийната честота на планетата се нормализира. При изцеляването на кристалната енергия на планетата Земя енергията на цялото човечество също се активира, настройва и разширява. В плавния ход на този процес през следващите няколко десетилетия човешката ДНК също ще се излекува и възстанови пълния си обем.

От незапомнени времена лечителите използват кристали и скъпоценни камъни. Заради протичащата енергийна активация, сега те стават още по-важен фактор в лечението на човечеството и Богинята Земя. Тъй като кристалите и скъпоценните камъни се отварят и изцеляват, техните растящи честоти лекуват и хората, като отварят, настройват и програмират човешката аура. Гигантските камъни са свързващата брънка между системата на лей линиите и универсалната мисловна мрежа. Активацията на камъните свързва човешката аура с универсалната мрежа, както и със собствените ни Светлинни тела. Това енергийно тяло е съкровеното душевно ниво на менталното тяло, което остава съзнателно през многобройните животи на душата и по време на състоянията между животите. Хората играят главна роля в универсалния план на Богинята, нашите умове и Светлинни тела са част от универсалния Божествен ум. Чрез активирането на камъните енергията на галактическата и слънчевата системи сега могат да достигнат до нас по мрежата. Помагат ни и напреднали, позитивни лечители от други планети.

Малките кристали и разноцветни скъпоценни камъни, които носим в джобовете си или под формата на накити, са ни по-полезни, отколкото си представяме, а тяхната енергия нараства с течение на времето. Докато Богинята Земя се пробужда и лекува, нейните лечебни инструменти - кристалите и скъпоценните камъни - събуждат всички хора, животни и създания на Земята. Ние ставаме нещо невиждано и нечувано досега: превръщаме се в Същества от Светлина, енергия и информация, защото такова е било изконното ни наследство. Пълният обем от 12 нишки на човешката ДНК съдържа генетичните кодове на целия живот във вселената, който Барбара Марчиняк в своята книга "Земята" нарича Живата библиотека
. Тази библиотека се възстановява, изцелява, реактивира и се връща обратно при нас главно посредством скъпоценните камъни и кристалите.

ИЗБИРАНЕ НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

Днес хората се чувстват все по-силно привлечени към скъпоценните камъни и кристалите, като ги носят като накити, държат ги на видно място в домовете си и ги използват съзнателно на всички нива за лечение и енергийна работа. Често онези, които работят с камъни, нямат никакво космично разбиране за тях; знаят само, че искат красотата на кристалите и скъпоценните камъни край себе си в домовете и живота си. Независимо дали е избран специално заради лечебните си свойства, или не, енергиите на "точния" камък стигат до човека, който го е избрал. Когато жените ме питат какъв камък да си купят или в каква форма, аз казвам просто: "Вземете онзи (онези), който ви привлича най-силно." Този определен скъпоценен камък или вид камък неизменно ще отговори на нуждата ви в момента.

Скъпоценните камъни и кристалите биват в най-различни форми и стига да са естествени, а не синтетични, всички форми могат да се използват за лечение. Някои хора предпочитат необработените камъни, които идват направо от земните недра, докато други ги харесват полирани, обработени и шлифовани. Някои предпочитат да работят с гладки, заоблени камъни, обработени във формата на яйце, жезъл, сфера или гравирана плочка. Необработените камъни обикновено са по-евтини от оформените и шлифованите от бижутер. Грубо заоблените също не са скъпи, а цените на сферите и яйцата постепенно спадат. Бижутерията от полускъпоценни камъни става все по-достъпна, като има цени за всеки джоб. Различните камъни се предлагат във всякакви големини и всякакви качества. Изберете размера, който ви е удобен за съответното предназначение, и качеството, което ви устройва като цена и външен вид. Камъните с по-чисти цветове имат по-силна енергия, както и по-големите камъни, но всички естествени минерали притежават лечебна енергия, а изборът е безкраен.

Камъните могат да се използват в стаята като украшение и същевременно да лекуват енергията в помещението. Те могат да се поставят под леглото, под масата за масаж или лечебната кушетка, върху олтара на Богинята или на мястото за медитация. За тази цел обикновено се взимат по-големи камъни. По-малките скъпоценни камъни и кристали можете да носите в джобовете си или да ги държите в ръка, докато спите. С малко практика ще свикнете да не ги изпускате през цялата нощ. Можете да ги носите като огърлица, пръстен, брошка, обици или гривна, направени от един или няколко различни камъка. В лечението могат да се нареждат върху чакрите или да се долепват до кожата.

От дълбока древност планинският кристал и някои скъпоценни камъни (по-специално прозрачният берил, обсидианът и опушеният кварц) се използват за гадаене - гледане в камъка за предсказване и пророчества - и като фокусиращо средство за медитация и ченълинг. Скъпоценните камъни служат още за приготвяне на еликсири и направа на махала. Когато използвате камъните за лечение, трябва само да ги поставите в аура ви (енергийното поле на вашето тяло), върху или много близо до тялото ви. Единственото условие е камъкът да ви харесва.

Изберете скъпоценния камък или кристала, който ви привлича най-силно, и го задръжте в лявата ръка. При повечето хора лявата половина на тялото поема енергията/информацията по-силно от дясната, независимо дали са левичари, или не. Затворете очи, усмирете ума си и се съсредоточете върху камъка. Обърнете внимание както чувствате и усещате, както от камъка, така и вътре в себе си. Осъзнайте енергията на камъка, но не бързайте. Ако след няколкоминутно притихване не доловите никакво усещане, опитайте с другата ръка или с друг кристал или скъпоценен камък в лявата ръка. Отчетете настроението си и дали е настъпила някаква промяна в него. Ако досега не сте работили с кристали, ще мине известно време, докато развиете усет към енергията. Енергията на скъпоценните камъни и кристалите е деликатна и фина, така че усещанията също са деликатни и фини. Независимо дали възприемате енергията на камъка, или не, той неизменно ви въздейства.

Възможно е да усетите гъделичкане, да доловите ярки светлини или цветове (не задължително цвета на камъка), да почувствате вибрация, енергийни вълни, магнитни усещания, топлина или хлад. Възможно е да видите някакъв образ, например течаща вода или място на Земята, или вътре в недрата й. Може да успеете или да не успеете да разпознаете източника. Възможно е да чуете звън на камбани, дъжд или музика. Може да видите минал живот или любим човек или да получите информация под формата на думи или впечатления. Настроението ви може да стане по-леко или по-спокойно, или пък да се развълнувате. Всеки човек усеща енергията на скъпоценните камъни като цяло или в частност по уникален за него начин. Възможно е да участва едно или всички сетива: не е задължително впечатленията да са визуални. Усещанията са част от собствената ви енергийна вибрация в съчетание с тази на камъка. Ако усещанията ви харесват, вълнуват ви и ви карат да се чувствате добре - ако ви дават нещо, от което се нуждаете - можете спокойно да използвате камъка за лечение.

 ОЧИСТВАНЕ НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И КРИСТАЛИТЕ

Понякога се случва камък, към който изпитвате силно привличане, да излъчва негативно усещане или камък, който доскоро е имал приятно излъчване, изведнъж да създава неприятно усещане. В такъв случай камъкът или кристалът се нуждае от очистване. Да очистите камък или кристал означава да го пречистите от поетата чужда енергия, била тя ваша или на други хора. Камъните попиват енергия от всеки, който ги държи, а кварцовите кристали и повечето скъпоценни камъни лекуват болката, като я поемат в себе си. Ако тези нежелани енергии бъдат оставени в камъка, той постепенно ще се очисти сам, но междувременно лечебните му способности ще бъдат значително по-слаби. Силно претоварените камъни понякога се саморазрушават, разбиват, падат или се изгубват, а нечистото махало може да стане съвършено неточно. Неочистените камъни могат да предадат чуждата болка на следващия човек, който ги вземе в ръка. Колкото по-чиста е енергията на лечебния камък, толкова по-полезен е той.

Хората, които боравят със скъпоценни камъни, често не позволяват други да пипат кристалите им. Според мен това не е чак толкова страшно. Ако нямате нищо против енергията на другия човек да влезе в живота ви, той няма да навреди на вас и на кристалите ви, като ги докосва. Скъпоценните камъни са лечебни инструменти и ако човекът страда - бил той собственикът или някой друг - камъкът ще му помогне. Камъните, които се използват за лечение или полагане, са специално предназначени да попият нечия болка. Същото правят и скъпоценните камъни и кристалите, носени като накит, изложени в стаята или използвани по друг начин. Всяка поета от камъка болка или негативна енергия може лесно да се очисти, а в повечето случаи камъкът я е поел от притежателя-ползвателя.

Кристалите и лечебните скъпоценни камъни трябва да се очистват непосредствено след закупуване. Освен това трябва да се пречистват след всеки лечебен сеанс; ако се използват по време на масаж; след носене на накита; след носене на камъка в джоба; или след като сте спали с камъка под възглавницата. Ако се използва усилено, махалото е точно само в рамките на няколко часа; така че трябва често да се пречиства. Скъпоценните камъни и кристалите, които стоят на олтара или в стаята, също трябва редовно да се пречистват, особено при болест или емоционален стрес. Активно използваните камъни е добре да се очистват всеки ден, а останалите веднъж седмично. Когато полагам камъните върху пациент, предпочитам да ги очиствам преди и след всеки сеанс.

Има множество ефективни начини за очистване на кристалите и скъпоценните камъни. Ако не разполагате с други средства, просто ги прокарайте под течаща студена вода. (Това е най-слабо ефективният метод.) Винаги ползвайте студена, вода, тъй като някои кристали се натрошават от досега с топлината, и ги оставяйте под водната струя за няколко минути. Ако камъкът има връх, както е при планинския кристал, той трябва да сочи към канала, докато водата го облива. Не пречиствайте камъните от вида на халита под течаща вода - минералът (кристалчета сол) ще се разтвори.

Солта на практика е най-общоприетото и вероятно най-силното средство за очистване на кристали. Препоръчвам я за първоначалното очистване на нови лечебни камъни и за моментите, когато камъкът е претоварен с негативна енергия или болка. Можете да изпробвате и други методи, които свалят от камъка всичко друго освен програмирането (виж следващия раздел). Солта може да се използва разтворена във вода или в чист вид. За да приготвите солена вода, смесете в стъклена чаша или керамична купа една супена лъжица сол със студена вода. Не използвайте пластмасови или метални съдове. Поставете камъните, които искате да очистите, в разтвора и ги оставете да престоят няколко часа или цялата нощ. Силно претоварените камъни изискват по-дълго изкисване. Ако искате да използвате солта в сух вид, сипете морска сол в стъклена чаша или керамичен съд и заровете камъните в нея. Оставете ги да престоят така няколко часа или цяла нощ.

Когато очиствате гердани от скъпоценни камъни, използвайте суха сол, а не подсолена вода, тъй като водният разтвор бързо ще разгради кордата, на която са нанизани зърната. От солта, била тя суха или разтворена, сребърният обков на бижутата потъмнява; така че после трябва да ги полирате. Използвайте морска, а не трапезна сол, тъй като последната съдържа алуминий и различни химикали. Морската сол се продава на съвсем достъпна цена в повечето магазини за здравословна храна. А ако живеете до океана, можете сами да съберете сол в стъклен буркан. Най-деликатният начин за очистване на кристалите и камъните със солена вода е да ги изплакнете директно в морската вода. Дръжте ги здраво, за да не ви ги вземат вълните.

Камъните могат да се пречистват и като се оставят на слънчева или лунна светлина, под дъжда или като се заравят за известно време в земята. Силното слънце очиства камъните чудесно за около един час, но се отразява разрушително на някои цветни кристали, които могат да избледнеят. Розовите и лилавите камъни като аметист, аметрин, розов кварц, кунцит и флуорит бързо избледняват на слънце. Същото се получава с някои светлосини кристали, като целести-та и аквамарина, както и с по-тъмния опушен кварц. Камъните могат да се оставят навън при пълнолуние; тогава няма опасност от обезцветяване, но очистването е по-бавно и по-слабо ефективно. Друг вариант е да провесите камъните на клоните на някое дърво под дъжда, независимо дали денем, или нощем, за деликатно очистване и пречистване.

Камъните могат да се заравят в земята и да се оставят там известно време, което се отразява много добре при претоварените лечебни инструменти. Забийте в земята някакъв знак, за да ги намерите по-лесно, или ги оставете навън в саксия с пръст. (Камъкът с лош заряд може да навреди на растението.) Оставете камъните в земята за един пълен лунен цикъл, от новолуние до новолуние, за да постигнете пълно очистване. Някои камъни се пречистват за по-кратък срок, примерно три дни, докато на други им трябва повече от месец. Използвайте този метод за камъни, които дълго време са абсорбирали сериозна негативност или болка.

Кристалите и скъпоценните камъни могат да се пречистват и с помощта на различни билки. Билките се ползват в изсушен вид или се изгарят като благовоние. Камъните могат да се заравят в изсушени билки като розов цвят, градински чай, кедрови листа или тамян. Процесът е подобен на използването на морска сол. Пречистването с розов цвят трае по-дълго, но зарежда камъните и кристалите с прекрасна нежна енергия. Розовият кварц и кунцитът придобиват несравними свойства след очистване с розов цвят. Изсушеният градински чай и кедровият лист са по-силни растения, така че пречистването с тях е ефективно, но все пак отнема повече време отколкото с морска сол.

Когато билките се изгарят и скъпоценните камъни се прекарват през техния дим, процесът се нарича опушване. Опушването и окадяването с градински чай или кедър е" много ефективен начин за очистване и пречистване на кристали и лечебни камъни. Самото окадяване е много добър метод за енергийно очистване и самолечение. Билките се намират под формата на готови пръчици за кадене в езотеричните магазини, билковите аптеки и центровете на северноамериканските индианци. Внимавайте, защото от пръчиците често хвърчат искри, а когато свършите с опушването, не забравяйте да ги изгасите във вода.

Моят любим начин за очистване на камъни е под пирамида. Пирамидата може да е направена от стъкло, мед, пластмаса или картон, важното е пропорциите й да са правилни. Повечето метафизични магазини предлагат пирамиди, а също и книги за тяхното изработване. Пирамидите очистват камъните по-бавно от морската сол, но не разяждат кордата на герданите и не патинират среброто. Не водят до обезцветяване на камъните, както пряката слънчева светлина. Повечето камъни се очистват за една нощ под пирамидата, макар че на прекомерно използваните им трябва повече време. Аз поставям накитите и камъните, които нося в джобовете си, под пирамидата на олтара ми всяка нощ. Тъй като махалата се претоварват по-бързо и се пречистват по-бавно, редувам няколко и ги оставям под пирамида за около една седмица, преди да ги използвам отново. Пирамидите се предлагат във всякакви големини - от мънички до големи колкото стая. (Спането в голяма пирамида е удивително лековито изживяване.)

За да лекуват човешка (или животинска, или земна) енергия, камъните трябва да могат да предават своята най-висша и позитивна вибрация, което е възможно само с очистени камъни. Нито един скъпоценен камък или кристал не работи ефективно като лечебен инструмент, ако енергията му не се поддържа изрядно чиста. Пречистете новия камък, преди да го програмирате и използвате за първи път, а после го очиствайте редовно или след всяко използване. Така камъкът ще продължи да бъде позитивният лечител, който първоначално сте почувствали в него.

ПРОГРАМИРАНЕ И ПОСВЕЩАВАНЕ НА КАМЪНИТЕ

След като изберете и очистите вашия скъпоценен камък или кристал, трябва да го посветите и програмирате. Това е съвсем прост процес. Вземете камъка в ръка или го докоснете, ако е твърде голям за държане, и почувствайте неговата енергия. При току-що очистените камъни енергията ще бъде по-силна и още по-привлекателна отпреди. Когато доловите тази енергия и я оцените, поискайте тихо да се свържете с девата на кристала или камъка. Макар да не са одушевени, кристалите са живи и девата на този къс е енергията на жизнената сила на камъка. Помнете, че всяко живо нещо, включително скъпоценните и полу-скъпоценните камъни, е част от Богинята, а камъните са част от Земята. Възможно е да доловите живото присъствие на камъка, но не е задължително.

Щом сметнете, че сте почувствали каквото можете от енергията, помислете за какво ще ви служи камъкът. За лечение ли ще го използвате? Себе си ли ще лекувате, или други хора? Дали ще лекувате болките в кръста, безсънието, или депресията ви? Искате камъкът да балансира енергията ви или да я предпазва? Помислете за тези приложения, всичките вкупом или поотделно, след което попитайте камъка дали иска да действа по желания от вас начин. Ще добиете известна представа за положителен или отрицателен отговор. Енергията на кристала може да нарасне, ако отговорът е "да", или като че ли да изчезне, ако отговорът е "не". Ако работите с махало, можете да потърсите отговорите с него. Аз обикновено питам моите камъни дали са съгласни да изпълняват широк спектър от функции, а не само едно предназначение. Използвам ги главно за лечение, а някои камъни (особено големите в дома ми) за защита.

Ако камъкът приеме вашето намерение, заявете в ума си да бъде така. Ако принадлежите към традицията на Уика, кажете: "И така е" или "Така да бъде". Влагането на намерение в камъка не спада към никоя религия. В момента вие просто "програмирате" камъка, все едно че програмирате компютър. Ако камъкът като че ли негодува срещу намерението ви, почувствайте го по-дълбоко и го попитайте каква работа желае да върши. Възможно е отговорът да ви изненада, но при всички случаи ще ви бъде от полза. Жизнената сила, девата или Богинята в камъка притежава свой собствен интелект, съзнание, което е довело при вас точно този скъпоценен камък или кристал. Приемете намерението на камъка, съгласете се с това намерение и благодарете на камъка, че е влязъл в живота ви. В този случай камъкът или кристалът сам е избрал програмирането си.

Ако пожелаете да промените програмирането на някой кристал или скъпоценен камък, първо го очистете щателно в морска сол по-дълго от обичайното. После повторете горния програмиращ процес. Кажете на енергията на камъка, че искате да промените програмирането му или функцията му. Препрограмирайте го за вашето ново намерение. Ако ще подарявате камъка на друг човек, новият притежател ще го препрограмира. Пак повтарям, потърсете съгласието на жизнената сила на камъка и работете заедно с нея, а не против нея. Камъкът ще запази програмирането си, докато вие или някой друг не реши да го промени.

Щом камъкът е програмиран, трябва да защитите енергията му от външно вмешателство. Скъпоценните камъни и кристалите разпръсват негативната енергия, но понякога се случва тя да полепне по тях за известно време. Вследствие на това камъкът може да загуби своята сила като махало или лечебен инструмент; възможно е дори да предава негативна енергия на човека, който го ползва. Ако това се случи, то обикновено е временно - скъпоценните камъни и кристалите не задържат негативността - но е най-добре да предотвратите полепването на отрицателната енергия. Този процес се нарича "посвещаване". Щом програмирате вашия новоочистен камък, можете да го посветите по няколко начина.

Най-простият метод е да вземете камъка в ръка и да почувствате неговата енергия и жизнена сила. Заявете ясно наум: "Чрез този лечебен инструмент може да работи само най-положителната висша енергия." Съсредоточете се върху това намерение за известно време, после прекратете медитацията (опознаването) с думите "Така да бъде" или "И така е", както по-горе. Камъкът вече е посветен, но вие можете да продължите процеса още една крачка напред.

Ако имате олтар за медитация или посветен на Богинята, проведете програмирането и посвещаване-то пред него и призовете закрилата на четирите посоки и четирите елемента върху камъка. Можете да направите това като използвате свещ за Огън/юг, купа сладка или солена вода за Вода/запад, благовонна пръчица за Въздух/изток и прозрачен планински кристал за Земя/север. Във всяка посока заявете: "Посвещавам този камък на закрилата на посоката север  (после на юг, изток, запад)." На север допрете вашия камък до планинския кристал; на юг го прокарайте бързо над пламъка на свещта; на изток през благовонния дим; а на запад го потопете в купата или го поръсете с няколко капки вода.

Можете също така да изберете да посветите вашия камък или кристал на специфична лечебна енергия, например на Богинята на лечението. Има много Богини лечителки, включително Изида, Йемая, Икс Чел, Диана и Бялата Жена Биволица. Аз посвещавам моите камъни на Бриди, келтската Бригит, която е била Девицата, Богинята лечителка на предхристиянска Европа. Ако ще програмирате камъните за защита, Хеката и Кали са могъщи Богини закрилници. Можете също така да посветите камъните на Дева Мария или на някоя светица. Или на вашия духовен водач, ангел пазител или тотемно животно. Можете да помолите съществото, което бди над вас и ви учи, да пази и вашите лечебни скъпоценни камъни. Аз имам навика да препосвещавам камъните си от време на време.

Ако сте обучени в Рейки, Рейки символите са прекрасен начин за очистване, програмиране и посвещаване на камъните и кристалите. Вземете камъка в ръка, почувствайте енергията му, после фокусирайте символите върху него. Започнете с Дай-Ко-Мьо, за да отворите аурата на камъка, после използвайте Сей-Хе-Ки за очистване и пречистване. После се съсредоточете върху програмното ви намерение и го фиксирайте в камъка или кристала с Чо-Ку-Рей. Добавете Хон-Ша-Зе-Шо-Нен за лечебните камъни и завършете отново с Дай-Ко-Мьо. Когато използвате Дай-Ко-Мьо за последен път, поискайте камъкът да придобие способността да се самоочиства. Тя няма да бъде безусловна, но ще ви позволи да пречиствате камъка по-рядко.

Смисълът от програмирането на кристалите и скъпоценните камъни е да фокусирате тяхната сила върху нещо, което ви е необходимо, като увеличавате намерението на камъка чрез вашето собствено. Смисълът от посвещаването на камъка на някоя висша лечебна енергия или на Богинята е да го предпазите от негативни вмешателства. Така програмираният и посветен кристал или камък става много по-мощен и полезен инструмент.

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И АУРИЧНИТЕ ТЕЛА

Човешката енергия свършва с физическото тяло, но не започва оттам. Аурата представлява многопластово електрическо поле, което заобикаля физическото тяло, и основният смисъл на това да бъдеш човек се съдържа именно в тези електрически слоеве. Повечето съвременни лечители познават четири аурични тела: физическото или етерния двойник; емоционалното тяло; менталното тяло (с две нива, рационалния и интуитивния ум); и духовното тяло (с три нива). Енергийната работа досега се е базирала на познанието за тези четири тела, които са отправната точка на всяко метафизично лечение. За да даде резултат, лечението трябва да нормализира ауричния слой, който е косвеният източник на заболяването; лекуването само на физическото тяло не е достатъчно за трайна промяна. Но човешкото енергийно поле е много по-сложно от тези четири тела.

Същевременно всяко тяло и аурично ниво се свързва и захранва в следващия по-външен ауричен слой. Емоционалното тяло се свързва с астралния близнак, онази част на съзнанието, която пътува при медитация, психично лечение и извънтелесни преживявания. Менталното тяло се свързва със Светлинното тяло, което на свои ред свързва индивидуалния ум със земната мрежа (колективния планетен ум), галактическата мрежа (извънземното съзнание) и универсалната мрежа (Богинята вътре в нас или Непразнотата). Менталното тяло е първо аурично тяло, което продължава да съществува и след смъртта.

Трите нива на духовното тяло се свързват с външните аурични слоеве, които съставляват душевното ядро. Те проектират другите тела под тях, включително физическото тяло, и създават плана за настоящия живот. Тези нива-шаблони съставляват самата душа. Те не свършват с физическата смърт, а са енергиен източник за многобройни инкарнации. Първото ниво, Етерният шаблон (не етерният двойник) създава физическото тяло за този живот и поддържа съществуването и здравето му. Второто ниво, Небесното тяло, е шаблонът за емоционалния Аз, включително астралното ниво и емоционалното тяло. Третото ниво, Кетерното тяло, създава шаблона за всички пластове на менталното тяло.

До неотдавна тези външни тела и нива бяха непостижими за човешко лечение. Сега обаче с нарастването на човешките психични способности (и възстановяването на 12-те нишки на ДНК) и породената от земните промени енергийна експанзия на планетата е възможно да достигнем до тези външни тела за дълбоки промени и лечение на нивото на душата. До външните нива се стига чрез чакрите, посредством добре познатите кундалини чакри в етерния двойник, по които се стига до чакрите по другите линии, разположени в емоционалното и менталното тела. Основната цел на този повишен достъп са чакрите в емоционалното тяло, подредени в така наречената линия хара.

Какво означава това от гледна точка на лечението със скъпоценни камъни? Традиционно скъпоценните камъни са се използвали за лечение на кундалини чакрите в ауричното ниво на физическото тяло, известно още като етерния двойник. (Те са били вторични и по-слабо използвани за балансиране на близките до физическото аурични тела, етерния, емоционалния, менталния и духовния ауричен слой.) Физическо-етерното ниво е най-близкият до плътното физическо тяло енергиен слой. Повечето хора, които работят с камъни, са запознати с кундалини чакрите на етерния двойник и подходящите за лечението им цветове.

Днес обаче имаме възможността да стигнем по-високо в ауричното енергийно поле при работата със скъпоценните камъни. Те въздействат на нивото на емоционалното тяло и на неговите чакри. Чакрите по линията хара на емоционалното тяло пък имат излаз до външните аурични тела и същевременно служат като мост между външните тела и физическия Аз. Сега скъпоценните камъни имат много по-голям потенциал да лекуват хората, отколкото в миналото, именно заради тази промяна от кундалини към линията хара. Списъкът на скъпоценните камъни в тази книга отразява приложенията на ниво хара за повечето кристали и минерали.

Ползата от това е огромна. Като съвсем прост пример: вместо да лекува нечия мигрена само на физическото ниво, лечението достига до източника на всички главоболия. Причината може да се крие в гърлената чакра на етерния двойник (по линията на кундалини, традиционните чакри), където човекът е задържал нещата, които е трябвало да каже в сегашния си живот. Причината може да бъде и в нещата, които човекът не е могъл да изрече в предишния си живот или в редица минали животи, довели до увреждане на душевното ядро, което се проявява циклично в много инкарнации. Лечението по линията хара чрез



Диаграма 1 Нивата на ауричното тяло

скъпоценни камъни, които въздействат на тази линия, може да стигне до нивото на Етерния шаблон на гърлената чакра (нивото на духовното душевно ядро) и да изцели всички минали животи и увреждания на душевното ниво. Тогава изчезва не само мигрената в момента, но и всички мигрени в този живот и всички бъдещи инкарнации. Мигрената вече не е част от плана на душата. За тази цел камъните се използват по традиционния начин, но благодарение на текущото възстановяване на човешка енергия (ДНК) достъпът до външните аурични тела и терапевтичният резултат са многократно увеличени. Ние едва започваме да разгръщаме потенциала си.

Следващата глава разглежда чакрите по линията на кундалини/етерния двойник и хара/емоционалното тяло. Скъпоценните камъни въздействат чрез тези чакри, за да стигнат до ауричните тела и да излекуват душевното ядро.

ЧАКРИТЕ НА КУНДАЛИНИ

Чакрите на кундалини са разположени на ауричното ниво на етерния двойник, известен още като аурата на физическото тяло. Етерният двойник е енергийният слой, който е най-близо до плътното физическо тяло и се смята за негово идентично отражение. Болестите се проявяват в етерния двойник, преди да достигнат до физическото тяло, така че могат да се лекуват и премахват от тялото оттам. Централният канал на кундалини, наречен Сушумна, протича вертикално по средата на човешкото тяло на нивото на етерния двойник. Встрани и пресичайки централния канал има два по-малки канала, Ида и Пингала. Те започват от коренната чакра (опашната кост) и завършват в лявата и дясната ноздра. Движението на енергията в двата увиващи се канала напомня на формата на сегашната двукомпонентна ДНК молекула. Енергията се изкачва през чакрите на кундалини по тези канали.

В древните и съвременните традиции духовното развитие винаги е започвало с пренасяне на енергията по каналите на кундалини, за да отвори, развие и очисти чакрите. Тази дисциплина лежи в основата на йога, медитацията и повечето техники за психично развитие. Докато се изпълват с енергия, чакрите се очистват от блокажите и оздравяват, осигурявайки по-добро физическо здраве и психично израстване. Енергията се придвижва нагоре по чакрите, седемте енергийни центрове, от коренната до теменната, от физическото към духовното ниво. Всяка възходяща чакра отговаря за развитието в човешко израстване, както и за част от физическата анатомия и здраве. Всяка по-горна чакра е свързана и с определено ниво от четирите аурични тела.

Първите три чакри - коренната, сакралната и слънчевият сплит - са свързани с оцеляването на физическото тяло. Коренната се свързва с аурата на етерния двойник-физическото тяло. Сакралната дава достъп до емоционалното тяло на неговото най-близко до физическото ниво, а слънчевият сплит се свързва с долното ниво на менталното тяло, съзнателния рационален ум. Следващите три - сърдечната, гърлената и челната - определят висшите човешки потребности на интуитивния ум и основната духовност. Те са първите входове към външните аурични тела.

Сърдечният център е висшето ниво на менталното тяло, интуитивният творчески ум. Той дава достъп до астралния близнак и астралното ниво (чрез тимусната чакра по линията хара, която се намира точно над него). Гърлената чакра е седалище на общуването на много нива и същевременно има излаз към нивото на Етерния шаблон, което представлява план на физическото тяло. Гърлената чакра е първото ниво на духовното тяло. Челната чакра, вторият пласт на духовното тяло, е човешкият психичен център. Нейният излаз до външните тела е Небесното тяло, шаблонът за емоционалния Аз. Седмият център, теменният, е изцяло духовен, най-висшето от трите духовни нива на четирите тела. Неговият излаз до външните тела е Кетерното тяло, планът за менталното тяло, Светлинното тяло и мисловните мрежи.

Горните елементи са външно-телесните продължения на седемте главни чакри и четирите тела (физическо, емоционално, ментално и духовно). Те могат да предоставят нова информация за лечителите, но повечето хора познават чакрите на кундалини, дори и без техните връзки с ауричните тела. В миналото лечението със скъпоценни камъни се стремеше главно да балансира и очисти чакрите на кундалини. Сега ще изброя тези чакри колкото може по-ясно и кратко. Обърнете специално внимание на техните цветове, тъй като те отговарят на цветовете на лечебните камъни за всеки един център.

Чакрите започват в основата на гръбнака и завършват на върха на главата. Макар да са фиксирани в централния гръбначен стълб (Сушумна), те са разположени едновременно отпред и отзад на тялото, като минават през него. Първият център е коренната чакра, представена от червения цвят и разположена при опашната кост откъм гърба и пубиса отпред на тялото. Този център помещава основните нужди за оцеляване, сигурност и безопасност и способността да се заземим при земното съществуване в тяло. Коренната чакра отговаря за следните телесни части: бедрата, краката, кръста, ректума, вагината и матката. Тя се свързва с аурата на етерния двойник, а червените скъпоценни камъни я лекуват и балансират
.

Следва сакралната чакра, разположена между срамната кост и пъпа, която също се корени в гръбнака. Цветът на този център е оранжевото, а оранжевите камъни го лекуват. Основните нужда за този център са за сексуалност, самочувствие като лична сила и сила в света. Чакрата има излаз към долното ниво на емоционалното тяло и помещава неизлекуваното вътрешно дете на човека. Тук се съхраняват образите на травми от този и минали животи, както и способността да се отърсваме от старите чувства. Органите, които съответстват на сакралната чакра, са яйчниците, матката, фалопиевите тръби, тазът, лумбалните прешлени, бъбреците, пикочният мехур и дебелото черво.

Слънчевият сплит е третата чакра, разположена на нивото на долните ребра. Нейният цвят е жълтият, като тя е приемателният, разпределителният и преработвателният център в тялото на енергията и възприятията. Представлява долен пласт на менталното тяло, тоест съзнателния и рационалния ум. Тук са съсредоточени самоувереността и инстинктивната интуиция, усетът за бизнес и математика и умението да учим на материално ниво, както и самоупълномоща-ването и волята. Телесните органи, за които отговаря тази чакра, са стомахът, черният дроб, жлъчният мехур, панкреасът и тънкото черво.

Втората чакра на менталното тяло, центърът на творческия и интуитивния ум, е разположена в сърцето. Това е и чакрата, която свързва тялото и ума с духа; разположена е зад гръдната кост пред и върху гръбнака, между плешките. Сърдечната чакра направлява способността ни да обичаме себе си и другите, да даваме и да получаваме. Съответстват й скъпоценни камъни в два цвята: розово и зелено; все пак нейният традиционен цвят е зеленият. Почти всеки човек днес страда от закоравяло, наранено или разбито сърце, затова не е случайно, че сърдечните заболявания са убиец номер едно в САЩ. Дълбоките сърдечни рани могат да се превърнат в аурични блокажи, наречени сърдечни белези. Когато се очистим от тях, известно време изживяваме отново старата болка, но сърцето се освобождава, за да омекне, оздравее и израстне. Телесните органи за този център са сърцето, белите дробове, кръвоносната система, рамената и горната част на гърба.

Последните три чакри съставляват аурата на духовното тяло: центровете на гърлото, челото и темето. Гърлената чакра, разположена в триъгълника между ключиците, се символизира от светлосиния цвят и светлосините лечебни камъни. Това е женският център на общуването, изразяването, чуването (включително психичния слух), приемането на другите и съзидателността. Той съдържа и има израз към Етерния шаблон, планът на физическото тяло. Това е може би най-сложната чакра, тъй като всяка възможност за промяна, трансформация и лечение е разположена тук, включително лечението на собственото бъдеще през миналото чрез кармично освобождаване. Гърлото е мястото, където се трупа и накрая се отприщва гневът. Частите на тялото за този център са гърлото, вратът, челюстите и зъбите, ушите и слухът и щитовидната жлеза.

Индиговата шеста чакра, разположена над физическите очи в центъра на челото, се нарича челна чакра или трето око. Това е мястото, където виждаме отвъд физическите реалности в психичния свят за разбиране на нематериалната истина. Чакрата е вторият духовен ауричен слой и дава достъп до шаблона на Небесното тяло. Аз определям тази чакра като мястото на Богинята в нас или будистката Непразно-та, а теменната чакра като самата Богиня или Празнотата. Телесните части за този център са очите, лицето, мозъкът, лимфната и ендокринната система.

Темето е седмата кундалини чакра, разположена непосредствено под върха на черепа. Нейният цвят се описва като лилаво или бяло със златно ядро и е третото ниво на духовното тяло с достъп до Кетерния шаблон. Този център е женската връзка с Богинята и Празнотата, мястото, където животът влиза в физическото тяло. Сребърната нишка, която свързва ауричните тела, тръгва от темето, а неговото продължение минава през духовното тяло към външните тела, Светлинното тяло и свръхдушата. Душата влиза в тялото през темето в момента на раждането и излиза оттам при смъртта. Това е мястото, където човек осъзнава, че има отвъд-физическа идентичност и е част от универсалния Божествен план. Телесните съответствия за теменната чакра включват централната нервна система и гръбнака.

В своя коментар за линията на кундалини Барбара Марчиняк описва развитието на пет нови центрове, които се намират над теменния. Този краен сбор от 12 чакри ще съответства на предстоящото възстановяване на 12-те нишки на ДНК. Центровете продължават по правата централна линия на Сушумна, простирайки се от индивида към вселената. Те са над тялото и нямат физически съответствия. Осмата чакра има достъп до невидими психични реалности отвъд тялото; центърът е разположен от няколко сантиметра до близо метър над главата. Деветата чакра, разположена високо над земната атмосфера на разстояние колкото до Луната, свързва човека с енергийната мрежа на Земята, превръщайки човешкото същество в пазител и стопанин на планетата. Десетият център дава достъп до цялата информация за Земната слънчева система; единайстият за Земната галактика; а дванайстата чакра дава достъп до останалите планети, с информация за далечния космос и вселената. Чрез бъдещото развитие на тези центрове, ние наистина ще станем междупланетните Същества, каквито сме предопределени да бъдем.
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СЛЪНЧЕВ СПЛИТ Възприятия
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Диаграма 2 Етерният двойник и галактическите чакри

ЛИНИЯТА ХАРА

Енергийни канали и системи от чакри, подобни на тези по линията кундалини в етерния двойник, съществуват и на другите аурични нива. До неотдавна повечето лечители нямаха достъп и познание за тези други системи. Но сега някои хора започват да забелязват отварянето на нови чакри и осъзнават наличието на други системи от чакри. Аз наричам тази енергийна система на астралното/емоционалното тяло линията хара, от описанието на състоящото се от три чакри "Харично ниво"
 на Барбара Бренан. Нейната линия и три центъра съответстват на моите възприятия, само че аз виждам значително по-развита система от 13 чакри.

Линията хара съдържа и поддържа нашата мисия в живота, смисъла да се инкарнираме в този живот. Ясното разбиране на тази мисия води до продуктивност, удовлетворение и душевен мир. Енергийните блокажи на това хара ниво на емоционалното тяло възпрепятстват намеренията и постиженията ни, както и осъзнаването на нашата лична мисия. Все по-често емоционалното тяло излиза на преден план като централно за лечението на всяко едно ниво - от физическото тяло до душевното ядро. Както при линията кундалини, хара чакрите имат цветови съответствия, които отговарят на съответните камъни. Чрез енергията на камъните може да се осъществи достъп до чакрите и свързаните с тях тела. Хара нивото е жизненоважно за съвременните лечители и за процеса на лечение.

Първата хара чакра е прозрачният (всички цветове, никакъв цвят) център над главата, който аз наричам надличностната точка. Тази чакра е позната на повечето хора, които я поставят в кундалини канала. Това е първото материално проявление на душата, първият излаз на енергия от Богинята/Празнотата. Тя съдържа индивидуалната причина за инкарнацията в съответното тяло, ум, емоции и дух. Надличностната точка отделя душата от нейния Божествен източник, придавайки й лична действителност и живот на Земята. Друго название на тази чакра е Душевната звезда. Ци гун я нарича източник на Небесна ци. Някои прозрачни камъни активират този център.

Следва двойка сребристи чакри, разположени зад очите. Наричам ги зрителните чакри. Очите могат да се използват като лазери в лечението, както и за визуализация и проявление на потребностите чрез визуализация. Те се смятат за вторични центрове, но са важни за психичните лечители. Някои от сивите, иридесцентните и сребристите камъни отварят и развиват тези чакри.

Следва чакрата на каузалното тяло, разположена в основата на черепа на тила, където се срещат вратът и главата. Някои лечители виждат този много важен център като светло сребристо-син, докато други го възприемат като тъмночервена прежда, намотана около златно чиле. Скъпоценните камъни за чакрата са както червени, така и сребристо-сини. Каузалното тяло се описва като всемогъщо (Непразнотата или Богинята в нас) и трансформаторът на нефизическата информация/светлина в съзнанието, например при ченълинг, автоматично писане и работа с духовните водачи. Необходимо е чакрата да се активизира и балансира, за да внесе ментална ангажираност към личната мисия, но това трябва да се направи единствено заедно с останалите хара чакри. Активирането на каузалното тяло проявява духовната житейска мисия на човека като въплътена в цялата хара линия, земното ниво, физическата реалност.

Следващата чакра по линията хара, също много важна, е тимусната. Аз я виждам синьо-зелена или с цвят на аквамарин, свързваща линията хара и емоционалното тяло с линията кундалини и етерния двойник. Този център свързва нашите емоции с физическото ни тяло. На физическо ниво тази чакра пази имунната система, която очевидно търпи силно влияние от емоциите, а на емоционално ниво е нашето желание да изживеем и осъществим тази инкарнация. Центърът съдържа нашия стремеж и страст да изпълним задачата, която сме се инкарнирали да постигнем в този живот. Безспорно е жизненоважен център, основополагащ за повечето съвременни здравословни проблеми и източници на заболявания.

Лесно можете да намерите тимусната чакра. Разположена е на гърдите, между и около 7.5 см над зърната на гърдите. Веднага ще разберете, когато я напипате; тя е болезнена и чувствителна при натиск. Нежното натискане на тази точка "събужда цялото сърце на човека за скръбта, която носи открай време, и за необятността, която очаква милостиво осъзнаване."  Медитирането върху усещанията, които създава натискането на тази точка, отваря и освобождава скръбта (която може да включва гняв, негодувание, страх и други чувства). Синьо-зелените скъпоценни камъни също активират този център, като междувременно се осъществява дълбоко лечение.

Под тимусната чакра се намира диафрагмената чакра, на нивото на физическата диафрагма, точно над слънчевия сплит. Нейният цвят е жълто-зеленият, като се активира от някои зелени и жълти скъпоценни камъни. Аз възприемам този център като осигуряващ очистването и детоксикацията на всякакви препятствия към осъществяване на личната мисия. Това е пречистване на цялата линия хара и може да бъде доста интензивно, дълбоко емоционално очистване. Лечителите, които познават тази чакра, я наричат "боклукчийската кофа" или "чакрата на повръщането". Макар да е неприятен за момента, процесът е много положителен. Просто го оставете да се случи. Наблюдавайте усещанията и ги отпращайте, без да се борите, съпротивлявате или опитвате да ги промените. Приветствайте очистването и излъчвайте любов.

Следващият важен център по линията хара е хара чакрата или самата хара/ Позната в Азия от дълбока древност, тя е разположена на около 6 см под пъпа, над сакралната чакра на кундалини. Нейният цвят е от златно през оранжево до кафяво, но може да става по-наситен в хода на лечението, дори до нажежено червено. В Азия всяка енергийна работа започна и завършва в този център, който е източникът на инкар-нацията и мястото, откъдето се излъчва жизнената сила. Хара чакрата свързва индивидуалната воля за живот с поддържащата живота енергия на Земята в Земната чакра (виж по-долу). От този център извират още сила, власт, жизненост и способност за регенерация, когато чакрата е напълно заземена в Земята.

Следва наситено рубинената или кестенява перинеумна чакра. Тази енергийна точка е разположена (в емоционалното тяло) между отвора на вагината и ануса, където при раждане се прави епизотомия. Това е енергийният портал, през който земната жизнена сила Ци се влива в тялото и се поема от хара центъра за разпределение. В ци гун я наричат "портала на живота и смъртта". Перинеумът е мястото за активиране и закотвяне на индивидуалното жизнено намерение и мисия на нивото на физическата реалност. Едва няколко са камъните, които активират тази чакра.

Двойка мънички чакри са разположени зад колената. Наречени двигателните чакри, те направляват нашето движение напред по житейския ни път. Хората, които изпитват съпротива или затруднения в осъществяването на своята жизнена мисия, често страдат от болки в колената. Камъните, които съответстват на тези чакри, обикновено са с телесен цвят или горско зелени. Под чакрите в колената, върху стъпалата, има още една двойка чакри. Те се наричат заземяващите чакри, а техният цвят е кафявият. Тези чакри центрират личната мисия във физическа посока и проявление.

Енергийната линия започва в надличностната точка, протича вертикално през тялото и влиза дълбоко в Земята, толкова дълбоко, колкото човек може да се заземи в планетата и да вкорени намерението си да бъде тук. Чакрата, която вкоренява линията хара в Богинята Земя, се нарича земната чакра или Земната звезда. Аз виждам нейния цвят като блестящо черен, а някои черни скъпоценни камъни помагат за активирането й. Чакрата закотвя инкарнацията/живота в земната реалност, превръща планетата в наш дом и поставя личната жизнена мисия в контекста на Земята. Това окончание на линията хара е заземяващата линия и тежестта на нашия живот и призвание.
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Диаграма 3 Линията Хара

Освен чакрите самата линия хара се състои от двупосочен енергиен поток. Единият канал протича от перинуемната чакра нагоре по гърба, над темето, надолу по лицето до горната устна. В акупунктурата и ци гун този канал се нарича Управителния канал. Вторият енергиен поток започва от долната устна и се спуска по предницата на тялото, като свършва при перинуема. Той се нарича Съда на зачатието. Други помощни канали придвижват енергията през краката и ръцете до тези канали. Ци гун е древна енергийна гимнастика, която развива хара каналите и чакрите, също както йога въздейства на линията кундалини.

Емоциите заемат централно място в съвременните заболявания и потребности, а чакрите по линията хара ни позволяват да постигнем дълбоко емоционално лечение. Скъпоценните камъни, които съответстват на чакрите по линията хара, осигуряват директен достъп до емоционалното тяло, а през него към външните аурични тела за лечение на душевното ядро. Възможността за такъв достъп е огромен пробив в лечението.

ПОЛАГАНЕ НА КАМЪНИТЕ

Техниката, която третира тялото на пациента с кристали и скъпоценни камъни, се нарича полагане на камъните. Тя е мощен метод за пречистване на отрицателната енергия, очистване и балансиране на чакрите, предизвикване на емоционално освобождение и внасяне на светлина и лечение във всички аурични тела. Очистените, програмирани и посветени камъни настройват вибрацията на получателя в хармония с планетата и универсалната мрежа. Това води до освобождаване на енергията на жизнената сила в чакрите и аурата, лечение на Светлинното тяло и преобразуване на негативната или болестотворна енергия в здрава. Освен това полагането на камъните въздейства едновременно на нивото на кундалини и хара.

Процесът може да се провежда само с планински кристали, само с цветни скъпоценни камъни или с комбинация от двата вида. Аз лично предпочитам комбинирания метод. Камъните могат да се използват индивидуално или заедно с полагане на ръцете, като и тук предпочитам комбинирания метод. Камъните се поставят върху тялото на получателя от краката към главата. После лечителят започва да използва ръцете си както обикновено, в посока от главата към краката. Използвайте камъни, чиито цветове съответстват на дадена чакра, като камъните за хара чакрите се вместват между тези за кундалини центровете. Камъните могат да бъдат с всякаква форма -шлифовани, необработени, огладени, сфери, нанизи и т. н. Планинският кристал може да се използва за всяка чакра, с или без други цветни камъни.

Енергията в този вид лечение трябва да се придвижва в една посока по тялото, от Земята към небето или от небето към Земята. Ако енергията е от Земята към небето, всички кристали и камъни със заострен връх се ориентират към темето на пациента. Ефектът на това подреждане е, че придвижва енергията на човека към по-висока вибрация или по-духовно ниво. Ако посоката е от небето към Земята, върховете на кристалите се насочват към краката. Тази посока придвижва енергията на жизнената сила от темето към краката, за заземяване и вкореняване в Земята. Има много конфигурации за разполагане на кристалите и скъпоценните камъни върху тялото, като основното изискване е да се следва линията на централните канали.

За да подредите камъните, положете цветните скъпоценни камъни върху чакрите, като съобразявате цветовете им с тези на чакрите. Поставете планинските кристали в ръцете на получателя, над темето, под краката и в кръг около тялото му на разстояние няколко сантиметра. Кристалите около тялото трябва да сочат към човека. Планинските кристали могат да се поставят и върху всяка чакра, заобиколени от цветните камъни. Те могат да се поставят между чакрите на кундалини, така че да се падат върху хара чакрите и да активират линията хара, или пък върху хара чакрите също да се поставят цветни камъни.

Като начало получателят ляга по гръб върху застлан под или кушетка за масаж, с възглавници под главата и колената за по-голямо удобство. Лечителят може да седне на стол или да стои прав до масата, но трябва да има възможност да се движи свободно.

Помещението трябва да бъде тихо, приятно, топло и без външни смущения. Камъните трябва да се пречистят, преди да се използват - това е много важно. Използвайте само камъни, които са посветени на положителната енергия и са програмирани за лечение. Поканете духовните водачи и ангелите на човека да вземат участие в сеанса.

Най-напред поставете кристалите под краката на пациента, в ръцете и над главата му. После започнете чакра по чакра, като се придвижвате от краката към темето. Предварително трябва да сте си приготвили камъните на удобно разстояние и да ги избирате според цвета на съответния център. Възможно е да има камъни, които да отказват да ги използвате за определен човек, и такива, които са привлечени от чакра, която не им отговаря по цвят. Вслушвайте се във вътрешния ви глас; няма строги правила. Камъкът, чиято енергия не е необходима за сеанса или не е подходяща за енергията на пациента, веднага се из-търкулва или отива на друго място, където наистина има полза от него. Оставете това да се случи. Ако "забравите" да поставите даден камък, то е защото неговата енергия не е полезна за този човек или за конкретното лечение. Ако пациентът каже, че камъкът му създава неприятно усещане, махнете го; очевидно енергията не е подходяща за него.

Когато всички камъни са поставени, лечителят има две възможности. Може да застане до главата на пациента и да започне лечение с полагане на ръцете. Трябва да полага ръцете си внимателно, за да не разпилее камъните. Другият вариант е да седне кротко до човека и просто да изчакате, оставяйки камъните и духовните водачи да проведат лечението. Когато чакрите и аурата на получателя се наситят и балансират от енергиите на кристалите и камъните, те започва да падат един по един. Човекът може да каже, че чувства дискомфорт или смята, че сеансът е приключил; в такъв случай отстранете камъните от тялото му. Понякога всички камъни сякаш отскачат едновременно, въпреки че пациентът лежи съвършено спокойно. Това е доста стряскащо и забавно. Не поставяйте камъните обратно.

Когато всички камъни паднат или вие или пациентът почувствате, че онези, които все още са върху тялото му, са приключили, лечебният сеанс е завършил. Оставете пациента да полежи спокойно известно време без камъните. Междувременно лечителят може да събере камъните от масата и пода и да ги пречисти отново, преди да ги прибере. Очистването на камъните преди и след всеки лечебен сеанс е задължително. След пречистването аз поставям моите в предпазни торбички.

Лечението с полагане на камъни може да бъде доста интензивно. Често настъпва огромна енергийна промяна. Емоционалното освобождаване, отключва-нето на травми от настоящия или от минали животи и други преобразяващи събития се случват значително по-често, когато се използват скъпоценни камъни и кристали. Ролята на лечителя в този случай е да изчака освобождението да завърши и да не преценява случващото се. След сеанса може да настъпи процес на физическа и емоционална детоксикация, която продължава до една седмица. Наблюдавайте какво става и не му се съпротивлявайте. Промените винаги са положителни и обикновено са деликатни.

Сега ви предлагам указател на лечебните камъни. Най-често използваните камъни са отбелязани със звездичка.

 Списък 

НА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ

Авалонит (Синя халцедонова друза)

Цвят: синъо-лилав Чакра: третото око

· Открива митичното минало, известно от древните архетипи на колективното съзнание, легендите и преданията, фолклора и приказките: историята за крал Артур и Гуинивер, Феята Моргана, друидите, магьосниците, феите, елфите и Богините - отключва тяхната мъдрост и учения, за да ги ползваме в настоящето.

· Дава знание за магията на миналото и увереност, че тя продължава да ни съпътства; поощрява използването на магия в настоящето посредством психичното осъзнаване; вдъхва усещане за приемственост по линията на магьосниците и гадателите.


· Помага при медитация и визуализация, успокоява и умиротворява, вдъхва чувство за сигурност.


Авантюрин  - зелен

Цвят: зелен Чакра: сърдечната

· Отваря сърцето за другите и вдъхва доверие в живота.


· Развива способността да не приемаме нещата твърде присърце и да поемаме емоционални рискове.


· Очиства сърдечната чакра от страха, успокоява физическата и емоционалната сърдечна болка, поражда емоционална безопасност и сигурност.


· Лекува сърдечни заболявания, инфекции.


· Привлича приключения в любовта и пътуванията.


Авантюрин  - прасковен

Цвят: прасковен Чакра: сакралната

· Насърчава игривата сексуалност, подпомага зачеването на дете или друго творческо начинание.

· Поддържа съзидателността или плодовитостта от зачеването до раждането, осигурява лека и радостна бременност или творчески процес, вдъхновява нови идеи.


· Подпомага проявлението на нов живот или ново изкуство на земното ниво; стимулира съзидателността на майките, фотографите, приложниците, грънчарите, художниците.


* Авантюрин - син

Цвят: тъмносин Чакра: третото око

•
Учи, лекува и регенерира; извежда нараненото вътрешно дете от сексуалната чакра и го изцелява в сърдечната чакра; улеснява работата с вътрешното дете, изцелението на вътрешно ниво и лечението на емоционалното и менталното тела.

· Лекува емоциите чрез ума, универсалния Божествен ум и Богинята в нас, дава достъп до Светлинното тяло, мрежата на менталното тяло и планетната мрежа.


· Свързва с духовните водачи и висшите лечители, изхвърля космическите боклуци и артефакти от аурата, прогонва негативните създания и прикрепвания от аурата и чакрите.


· Подпомага кармичното освобождаване и кармичното лечение, дава достъп до Господарите на Кармата.


* Азурит

Цвят: тъмносин Чакра: третото око

· Действа като съответствие в третото око на диоптаза в сърдечната чакра, лекува емоционалната травма от този и миналите животи на нивото на менталното тяло.


· Извиква кармично лечение на негативните енергийни модели, донесени от други животи, предизвиква интензивна трансформация и извисяване, дава тласък напред на блокиралия лечебен процес.


· Развива активна и съзнателна връзка със Светлинното тяло и планетната мисловна мрежа, с Празнотата и Непразнотата.


· Помага ни да се свържем с духовните водачи, ангелите, извънземните помощници и Богинята.


· Разгражда блокажите и негативността, лекува объркването.


· Помага на земните лечители, медитиращите, хората с психични способности; увеличава способността за психично лечение и визуализация.


Азурит-малахит

Цвят: зелено и синьо Чакра: третото око

· Насърчава отприщването на емоциите и вътрешната трансформация, помага ни да осъзнаем кармичните модели, за да ги изчистим и излекуваме.

· Отваря, очиства и освобождава; свързва ума и емоциите.


· Лекува травмите от предишни животи, лекува емоционалното и менталното тяло.


Аква-аура кристал

Цвят: син, иридесцентен Чакра: гърлената

•
Внася светлина в гърлената чакра, лекува способността да изпитваме и изразяваме чувства, повишава осъзнаването на вътрешната истината, лекува неспособността и страха да изкажем на глас мислите си.

· Лекува кармичното структурно увреждане нагърлената чакра.  

· Развива телепатията и емпатията, поощрява осъзнаването на индивидуалния духовен живот.


Виж още сребрист аура кристал.

* Аквамарин

Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната

· Изпълва линията хара с лечебна енергия, която достига до кундалини през тимусната чакра, свързва хара и кундалини каналите и чакрите.


· Утешава в моменти на силна физическо, емоционално и кармично пречистване; дава опора в хода на този процес.


· Помага по житейския път на служението; напомня за любовта и обичта на Богинята в моменти на промяна и в индивидуалния жизнен път и призвание.


· Улеснява общуването с духовните водачи и ангелите, развива връзката със свръхдушата, поощрява духовното и психичното осъзнаване.


· Ускорява изцелението и възстановяването на душевното ядро, подпомага събирането на разпръснатите душевни отломки, лекува дълбоко на всички нива.


* Амазонит

Цвят: небесносиньо и бяло Чакра: тимусната

· Подпомага способността за освобождаване на скръбта от емоционалното тяло, като й намира градивна изява.


· Отваря връзката между тимусната чакра/емоционалното тяло и гърлената чакра/етерното тяло.


· Поощрява отприщването на емоциите, така че да бъдат излекувани и преодолени.


· Улеснява концентрацията, помага за завършване на проектите.


· Подходящ за писатели, музиканти, танцьори и за хора на невербалното изкуство.


· Нормализира нивото на калция и функциите на надщитовидната и щитовидната жлези.


· Попълва хранителните запаси на организма при алкохолизъм.


* Аметист - бразилски или мексикански

Цвят: пурпурен Чакра: теменната

•
Отваря съзнателния достъп до духовното тяло, ускорява духовното осъзнаване и събуждане, учи, че Съществото не свършва с тялото.

· Вдъхва съзнателно усещане за душата, Богинята и безкрая, съзнание нефизическите нива и светове.


· Дава достъп до личните водачи и ангели, осъзнаване на Аза като част от универсалния план и Аза като част от Богинята.


· Повишава чувството за отговорност, достойнство, душевен мир.


· Помага при медитация; а също при безсъние, главоболие, изтрезняване и възстановяване след алкохолно отравяне.


· При болести на главата и мозъка; облекчава стреса.


Аметист - канадски

Цвят: пурпурен и червен Чакра: теменната

· Стабилизира връзката на душата и тялото, на духовното и физическото нива.


· Проявява духовното съзнание в ежедневния живот, духовността като начин на живот и Битие, заземява духовността в тялото.


· Способства за разбирането на колелото на живота, смъртта и прераждането.


· Помага ни да се възприемем като част от вселената и универсалното цяло.


· Развива разбирането за единството на целия живот.


•
Помага при възстановяване от алкохолна и наркотична зависимост, облекчава главоболието и мигрената, намалява стреса, вдъхва вътрешен мир.

Аметист - небесен

Цвят: светлолилав Чакра: теменната

· Отваря всички чакри над теменната и линията на кундалини, отваря междугалактическите чакри, а също и връзката с висшите същества от Плеядите.


· Призовава извънземна помощ, лечение и светлина.


· Осигурява защита от негативна извънземна енергия, пречиства енергията.


· Гарантира, че "всичко ще бъде наред".


· Успокоява и стабилизира.


Аметист - опушен

Цвят: пурпурно и сиво Чакра: земната

· Внася духовна увереност във физическите нива и съзнателното познание.


· Предпазва от психични атаки, негативни създания и негативна извънземна енергия.


· Пазител на портала, който не позволява проникването на негативна енергия и същевременно привлича положителната енергия и помощ отвън.

· Улеснява контакта с духовните водачи и ангелите, готовността за ченълинг и заземяването след ченълинг и психична работа.


· Способства за съзнателното духовно израстване и медитацията.


Аметист  - розов

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Отваря сърдечната чакра за даване и получаване.

· Вдъхва положително самочувствие, външен имидж, самоуважение, любов към себе си, упълномощаване.

· Свързва сърдечната и теменната чакри за одухотворяване на живота, емоциите и реакциите ни към околните.

· Поощрява безусловната любов и състраданието, лекува стари и нови травми от този или минал живот, лекува емоционалното тяло и вътрешното дете.


Аметист  - рутилов (с власинки)

Цвят: пурпурен и металик Чакра: теменната

· Хармонизира и повишава енергията на кундалини каналите, очиства енергийния поток и блокажите в Ида, Пингала и Сушумна.

· Балансира и очиства енергийния поток на ци към мозъка и централната и автономната нервна система, пречиства лимфните пътища и акупунктурните меридиани.


· Подпомага разбирането и излекуването на личната карма, създава усещане за този живот като брънка от веригата на многобройните инкарнации.


· Способства осъзнаването на уроците и ангажиментите в настоящия живот и тяхното място в пълния инкарнационен план на душата.


Аметрин

Цвят: пурпурно и златно Чакра: теменната

•
Стабилизира баланса между духовността и ежедневния живот, спомага за проявяване на духовните ценности и способности в ежедневието, поддържа духовността като начин на живот.

· Подпомага психичното отваряне и развитие, астралната проекция, работата с духовните водачи, медитацията.


· Балансира входящия и изходящия енергиен поток.


* Ангелит

Цвят: светлосин Чакра: гърлената

· Стабилизира емоциите и физическото и емоционалното тела.

· Действа успокояващо.


· Повишава градивността и психичните способности, вербалния ченълинг, способността да изразяваме мислите си, да преподаваме и да се изявяваме пред публика.


· Укрепва връзката с духовните водачи и ангелите и развива способността да ги чуваме вътрешно и да работим с тях.


· Повишава ангелската защита над индивида и дома.


· Подпомага прераждането, разсейва гнева, улеснява опрощението и себеопрощението, развива телепатичното общуване с хора и животни.


Андински опал

Цвят: синьо-зелено и сиво Чакра: тимусната

· Повишава съзнанието към Земята и нейното лечение; вдъхва състрадание към планетата и всичко живо.

· Помага на индивида, на Земята и на всички животински и растителни видове да приемат земните промени.


· Помага на земните лечители и на работата им, помага на хората, които проявяват енергията на земните промени и травми в телата и емоциите си.


· Способства за лечението на емоционалното тяло.


· Подкрепя вътрешното израстване и прехода.


· Лекува мъка и загуба, вдъхва душевен мир.


Заоблените късове напомнят на Земята, наблюдавана от космоса.

Апатит  - жълт

Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената

•
Обезоръжава негативните емоции във връзка със самочувствието: ако се чувстваме неадекватни, грозни, срамежливи, засрамени, виновни.

· Премахва кармичната вина "Кръста на свети Михаил"; прогонва кармичното страдание; освобождава ни от усещането, че заслужаваме болка, бедност и нещастие.


· Позволява ни да приемем любовта, утехата, подкрепата и да обичаме себе си.


· Подобрява представата ни за собственото ни тяло, помага при лечението на защитно затлъстяване, развива способността да усвояваме.


· Очиства лимфната, ендокринната и меридианната система.


Апатит  - син

Цвят: тъмносинъо-зелен Чакра: тимусната

· Облекчава страданието от съсредоточената в тимусната чакра и емоционалното тяло "глобална болка", помага на хората, които усещат в телата си емоциите на Земята.

· Освобождава от идеята, че страданието е заслужено, потушава мъката за себе си и състоянието на света.


· Помага да се освободим от болката и да приемем мира и радостта, да оценим красотата на Земята.


· Укрепва имунната система.


Апофилит - прозрачен

Цвят: прозрачен Чакра: каузалното тяло

· Свежда духовното съзнание на нивото на физическото осмисляне, обединява и хармонизира ауричните тела, повишава самоосъзнаването като духовно Същество с далеч по-голяма значимост от земното ниво.


· Довежда астралния близнак на нивото на физическо-етерното тяло, отваря връзката със Светлинното тяло и свръхдушата, лекува душевното разпокъсване, улеснява събирането на душевните фрагменти.


· Подпомага възстановяването на 12-те нишки на ДНК, изпълва аурата и ауричните тела със светлина и радост.


Апофилит - синьо-зелен

Цвят: светло синьо-зелен Чакра: тимусната

· Лекува скръбта и я изхвърля от емоционалното тяло, вдъхва душевен мир и способност да приемате и преодолявате загубата и емоционалната болка.

· Поощрява самоопрощението, прошката за другите, осъзнаването на себе си и другите като духовни Същества; повишава съзнанието, че тялото е само временно и е малка част от живота на душата.


· Отваря съзнателна връзка с астралния близнак, Светлинното тяло и свръхдушата.


· Насърчава възприемчивостта, способства завръщането на радостта и чувството, че "всичко е наред".


Арагонит

Цвят: сив и бледолилав Чакри: зрителните

· Подпомага връщането към действителността след еуфорични състояния.


· Задълбочава заземяването в истината, разсейва илюзиите; помага ни да видим каква е истината - независимо дали ни харесва.


· Преодолява илюзиите и заблудите, принуждава ни да се изправим лице в лице с незабулената истина и да приемем реалността.


Афродит

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Отваря сърцето ви за любовта и подкрепата на любимия човек.

· Повишава способността да се раздавате емоционално на любимия човек, да привлечете другар в живота, да изградите връзка.


· Помага ви да постигнете вярност във взаимоотношенията, да развиете вярност и сътрудничество с вашия партньор.


· Лекува сърдечните белези и емоционалното тяло.


· Лекува вредните въздействия на провалените връзки от този живот.


Ахат  - биволско око

Цвят: черно и бяло Чакра: земната

· Заземява духовността, придвижва енергията от духовните тела към физическото, насочва духовно разширеното съзнание във фокусирани действия в земен план.


· Успокоява и съсредоточава разпиления смисъл на живота, улеснява истинското земно постигане на светските и инкарнационните цели.


· Поддържа курса на житейската мисия, способства за фокус и действия на земно ниво.


Ахат  - Ботсуана

Цвят: прасковено и бяло Чакра: сърдечната

· Въздейства на сърцето като хвърлен в езеро камък, който образува концентрични кръгове и изцелява старата болка.


· Лекува разбитото сърце и сърдечната болка пласт по пласт, като заменя страданието с радост.


· Лекува и сгрява сърцето, вдъхвайки утеха и сигурност.


Ахат - див ивичест

Цвят: черно и бяло Чакра: земната

· Свързва Небесната ци със Земната ци, провежда духовната енергия по цялата линия хара и я заземява в земната действителност и съзнание.

· Очиства линията хара от енергийните блокажи, балансира Земята и небето, стабилизира и заземява, като същевременно извисява осъзнаването.


· Способства за очистване на емоционалната болка, подпомага центрирането и фокусирането.


Ахат  - друза

Цвят: кафяво, сиво, черно Чакра: земната

· Извлича негативността, болката и енергийните блокажи през чакрата и ауричните пластове, за да ги изхвърли навън.

· Засмуква и очиства енергията на аурата, действа като магнит за негативната енергия и я изсмуква навън, заземява отрицателната енергия в Земята, като същевременно я пречиства и трансформира.


· Подходящ инструмент за аура работниците, масажистите и енергийните лечители.


Повечето друзи имат свойството да се самоочистват.

Ахат - дървесен

Цвят: зелено и прозрачно Чакри: двигателните

· Придвижва енергията от външните тела и чакри към физическото ниво в посока от главата към краката.

· Свързва индивидуалната инкарнационна мисия с нуждите на планетата, определяни от земните промени.


· Насочва вниманието към опазването на околната среда, екологичното съзнание и служене в полза на Земята.


· Повишава масовото съзнание, съдейства за опазването на растителните и животинските видове, помага ни да излекуваме природата, съдейства на активистите и развиваната от тях дейност.


Ахат - залез

Цвят: лавандулов Чакра: теменната

· Пази връзката между теменната и външните чакри.


· Улеснява медитацията и психичното развитие, успокоява.


· Подпомага сънуването, припомнянето на сънищата, помага при безсъние; намалява стреса.


· Показва на перфекционистите кога даден проект е завършен, при това по най-добрия възможен начин.

· Насърчава усещането, че всичко във вашия свят и дела е наред.


· Създава усещане за хармонично удовлетворение, намалява нервността, вдъхва самоувереност.


· Много полезен за работохолици.


Ахат - кафяв

Цвят: кафяво и черно Чакри: заземяващите

· Раздвижва енергията от главата към краката, от духовните нива и външните тела към физическото.

· Заземява духовното осъзнаване и житейската мисия в практически действия, духовно присъствие в ежедневието.


· Способства за стабилността на емоциите и призванието; успокоява, центрира, заземява.


· Помага при гадене, стомашно разстройство и мускулни спазми.


Ахат - леопардов

Цвят: розово и бежово Чакра: сърдечната

· Предпазва сърдечната чакра, но само на нивото на етерния двойник.


· Насочва духовната енергия към сърцето, лекувайки разбитото и наранено сърце.


· Предпазва лечителите от изчерпване и прекомерно емоционално обвързване с пациентите.


· Помага за поддържане на безусловна любов.


· Очиства психичните нападения на нивото на сърдечната чакра, бавно разтваря негативните нишки в сърдечната чакра, постепенно изцелява сърдечните белези.


Извикайте наум вашия най-силен страх; вземете къс леопардов ахат в едната ръка и хели-отроп в другата. Съсредоточете се върху страха и вижте как се разсейва. (Благодаря на Фей Уийвър за това упражнение.)

* Ахат - мъхов или ахат от Монтана

Цвят: кафяв или прозрачен Чакри: двигателните

•
Внася енергията от външните тела и чакри във физическото ниво, като я придвижва от главата към краката.

· Улеснява осъзнаването на духовното знание и призвание в земен план.


· Помага ни да впрегнем житейската мисия и духовността си в практически действия.


· Помага ни да извървим пътя си и да изпълним инкарнационните си ангажименти като крачим с внимание по Майката Земя.


· Облекчава гаденето и липсата на заземеност.


Ахат - огнен

Цвят: оранжево и бяло Чакра: хара

· Вкарва енергията от външните духовни тела в хара чакрата, способства духовното осъзнаване на личната инкарнационна мисия, укрепва способността и желанието да постигнем житейското си призвание на земно ниво.


· Укрепва волята да изпълним кармичните ни споразумения за този живот; дава стабилност, концентрация и проявление на делото на живота; увеличава енергията.


Ахат - пясъчен

Цвят: бял, кремав Чакри: зрителните

•
За да се видите като древно Същество и живот, както и като частица от по-голямото цяло.

· Помага да осъзнаете, че сте имали много инкарнации и живот като душа извън тялото.


· Предоставя информация за състоянието между животите.


· Улеснява разбирането на душевния строеж, съзнанието за вашата роля в универсалния план и усещането за духовните водачи, душевни семейства, духовни спътници и Богинята.


Ахат - свещен син

Цвят: синьо-лилав Чакра: каузалното тяло

· Придвижва духовната енергия от висшите нива към физическото ниво.


· Отваря и уравновесява чакрата на каузалното тяло за преминаване на духовна енергия в съзнанието.


· Стабилизира духовната енергия, която навлиза във физическо осъзнаване.


· Насочва индивидуалната житейска мисия и кармичен учебен план за тази инкарнация към физическа реализация.


· Превежда и предава информацията от висшите нива, така че да бъде разбираема на земно ниво.


· Добър помощник за новите контактьори.


* Ахат - син ивичест

Цвят: синьо и бяло Чакра: гърлената

· Улеснява самоизявата, словесното изразяване, спомага за изразяването и доказването на личните емоционални истини.


· Вдъхва смелост, помага при срамежливост и склонност към самоподценяване.


· Очиства гърлената чакра; програмира етерното тяло за съзидателна работа; лекува ларингит, възпалено гърло, прегракване, успокоява и омекотява; отваря гласа.


Ахат -  червено-кафяв

Цвят: кафяво и червено Чакра: сакралната

· Хармонизира дейността на сакралната чакра.


· Облекчава сексуалното желание, копнежа за деца и забременяване.


· Помага при предменструален синдром (ПМС), менструални болки, гадене и предизвиква менструацията.


· Като цяло успокоява емоциите; уталожва, сгрява и стабилизира.


Барит

Цвят: прасковено и черно Чакра: хара

· Пречиства, разширява и развива хара чакрата; очиства блокажите и куките от хара.


· Премахва пречките за поемането по личния житейски път.


· Повишава топлината, ци и енергията; внася енергия от каналите по линията хара и я заземява безопасно в хара чакрата.


· Запазва енергията; помага на онези, които се чувстват разпилени или без тонус, страдат от хронична умора или изтощение; осигурява деликатен, балансиран енергиен поток.


Берил - златист

Цвят: златист, жълт Чакра: диафрагмената

· Успокоява изтощения от продължително лечение и емоционално пречистване човек.

· Успокоява и хармонизира емоционалното тяло, помага за балансирането на трайните промени и енергийно разрастване.


· Лекува астралния близнак и го вкарва във физическата аура, помага на изморените стари души и бодхисатви да приемат по-лесно земните промени.


•
Полезен за изтощени лечители и в процеса на менопаузата.

За други видове берил виж аквамарин, смарагд, гошенит, морганит.

Бисмут

Цвят: металик, разноцветен Чакра: никоя

•
Синтетичен камък, който не притежава свойството да лекува аурата, ауричните тела или чакрите.

Бронзит

Цвят: кафяв Чакри: заземяващите

· Развива способността на човека да избира и решава нещата в живота и жизнения си път; премахва объркването като свежда избора до най-съществените неща и единствения необходим избор за момента.


· Вдъхва решителността да следваме решенията в живота си и да не се отклоняваме от пътя си, стимулира смелостта.


· Подходящ камък за мъжете, носи мъжка енергия.


Вавелит

Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената

· Подготвя диафрагмената чакра за отваряне и очистване на емоционалното тяло.


· Вдъхва готовност за лечение на емоционалните проблеми от този и миналите животи.


· Укрепва човека емоционално, така че да може да се изцели и промени.


· Подсилва функцията на диафрагмената чакра, така че да породи и осъществи процеса на очистване от отровите.


· Благоприятства емоционалното очистване на нивото на душевното ядро.


Ванданит

Цвят: оранжев Чакра: сакралната

· Балансира и свива маточните тумори; лекува ендометриоза, фиброза на матката и други тумори.


· Балансира женските полови хормони, благоприятства пълното изчистване на маточната лигавица при менструация.


· Нормализира симптомите на менопаузата, регулира менструалния цикъл, облекчава ПМС, предизвиква менструацията.


Варисцит

Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената

· Действа като леко очистително за негативната енергия.


· Стабилизира емоционалното отприщване и лечение от диафрагмената чакра.


· Облекчава гаденето и изтощението от тежка детоксикация и енергийно освобождаване.


· Стабилизира линията хара след интензивно лечение.


· Улеснява изхвърлянето на упойката и медикаментите от организма, облекчава постоперативното гадене, ускорява възстановяването на разкъсванията в аурата след анестезия и операция.


Вкаменено дърво

Цвят: бежово и зелено Чакри: двигателните

· Улеснява концентрацията, заземява и центрира хората, които се затрудняват да следват своя житейски път и житейски цели.

· Забавя инерцията; лекува разпиляността, несериозността и нерешителността.


· Помага на онези, които не могат да доведат започнатото докрай; насърчава поставянето и


следването на целите; вразумява и стабилизира.

•
Помага на духа да функционира в тялото.

Вулфенит

Цвят: оранжев Чакра: сакралната

· Сгрява и очиства енергийно вътрешността на матката, способства за хормоналното равновесие в организма.


· Предизвиква менструацията и нормализира кръвотечението и пълното изпразване на матката.


· Пречиства матката след аборт, помятане или раждане.


· Стабилизира сексуалната енергия и сексуалността.


· Внася ред в обърканите взаимоотношения.


Гагат

Цвят: черен Чакра: земната

· Лекува скръбта от загубата на мястото ни сред звездите, изцелява копнежа на душата по дома.

· Помага ни да приемем ограниченията на инкарнацията и тялото, да приемем Земята като място, където трябва да бъдем в момента.


•
Отключва древната мъдрост, мъдростта на душата, мъдростта на тялото и мъдростта на планетата.

Гошенит (прозрачен берил)

Цвят: прозрачен Чакри: зрителните

· Развива способността да различаваме и очистваме страните модели и болки.

· Насърчава кармичното лечение, дава видения за травми от минал живот, които трябва да бъдат отстранени и излекувани.


· Препрограмира кармата чрез разбиране на проявената в този живот болка от предишните инкарнации, облекчава страха от кармичното "виждане" и повторно изживяване на миналото.


· Спомага за разбиране на старите модели и попълване на липсващите късчета информация, дава цялостна кармичната информация и очистване.


· Изпълва душата със светлина и надежда, поражда кармично милосърдие.


* Гранат

Цвят: червен Чакра: коренната

•
Отваря коренната чакра; сгрява, заземява и насочва кундалини енергията към коренния център; привлича земна енергия в тялото.

· Стимулира жизнената сила, поражда приемане и баланс в инкарнацията, подхранва сексуалността и плодовитостта.

· Отблъсква дисхармоничните хора от вашата аурична енергия - понякога драстично и преднамерено; отприщва гнева и сексуалното привличане.


· Привлича към вас хармоничен и сексуално съвместим партньор, провежда сексуално лечение.


· Благоприятства тантристкия секс, моногамния и стабилен брак, помага да намерим истински любим от нашия или другия пол.


Данбурит

Цвят: сребристо-бял Чакри: зрителните

· Усилва, очиства и умножава всички други лечебни енергии; трансформира негативната енергия и блокажите в позитивност и светлина.


· Отваря галактическите чакри; отваря зрителното усещане за други светове, планети и измерения; усилва психичното зрение и връзката с мисловната мрежа и Светлинното тяло.


· Развива връзката с ангелите, водачите, свръхдушата, позитивните извънземни лечители; укрепва способността да възприемаме други нива на отвъд-земно съзнание.


· Повишава градивността, менталното осъзнаване, познанието за Празнотата и Непразнотата.


•
Способства за деликатно отваряне в хармония с индивида.

Диамант

Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка

· Изпълва чакрите и каналите на кундалини и хара със светлина, свързва с духовните водачи и Богинята.

· Съчетава кармичния брачен съюз с житейското призвание на душата, закотвя духовния съюз в земните тела.


· Осъществява сключения преди инкарнацията брачен договор с партньора, съдържа шаблона на брака, създава хармония и баланс във взаимоотношенията и брака.


· Диамантът пази кармичния отпечатък от брака дори след края на връзката или смъртта на притежателя си.


Диопсид

Цвят: зелен Чакра: сърдечната

• Отприщва висшата интуиция и висшето ниво на менталното тяло, развива способността да зачитаме интуицията си и да следваме напътствията й.

· Развива способността да долавяме и зачитаме истинските си мисли, емоции и чувства.

· Отваря сърцето и ума за другите, подхранва състраданието към чуждото и собственото страдание, поражда потребността да помагаме на другите и на Земята.


· Лекува сърцето, успокоява, подобрява кръвообращението, понижава кръвното налягане, намалява стреса.


* Диоптаз

Цвят: зелен Чакра: сърдечната

· Лекува големите емоционални травми от миналите инкарнации и настоящия живот.


· Лекува вътрешното дете, деликатно отваря и лекува сърдечните белези.


· Успокоява, облекчава физическата и емоционалната болка, лекува физическото тяло като изцелява сърцето.


· Заличава насилието в миналото, способства за кармично разбиране, пази и възвръща изгубената уязвимост.


· Отличава се с щастлива, игрива енергия.


Този камък може да се самоунищожава в хода на интензивно лечение; диоптазът е скъп, много мек и изключително красив камък.

Диоптаз-малахит

Цвят: зелено и черно Чакра: диафрагмената

Обезврежда травмите и сърдечната болка от миналите животи за лечение и изхвърляне в сегашния живот, лекува негативните кармични модели във връзка със сърцето и взаимоотношенията.

Отваря и очиства сърдечните белези.

Насочва кармичната болка и модели към съзнателно осмисляне, за да бъдат очистени; доразвива уроците от миналите животи, за да бъдат завършени в настоящия; освобождава и лекува кармата.

Доломит

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Способства за усвояването на калция от физическото тяло; помага при остеопороза, счупени кости, заболявания на зъбите и челюстите.


· Вдъхва в сърцето доверие към себе си и Богинята, поражда вътрешна сигурност, самоувереност и положителна любов към себе си.


· Успокоява; помага при безсъние, кошмари, смущения в съня; укротява нощните страхове.


Дупчест камък

Цвят: кафяво Чакри: заземяващите

· Създава психична връзка със света на природата; ако човек погледне през дупката му, може да види феи, деви, джуджета, елфи, духове и самодиви.


· Дава нов възглед за малките животи на Земята; развива състраданието и общуването с животните, растенията, насекомите, птиците.


· Развива уважението и зачитането към единството на целия живот.


Дюморшиерит

Цвят: син Чакра: гърлената

· Отваря и балансира гърлената чакра; помага при срамежливост и сценична треска.

· Развива способността да надигаме глас; намалява склонността към самосаботиране; помага да изречем онова, което смятаме за истинско и вярно.


· Вдъхва чувство за сигурност, вътрешен мир и увереност.


· Пречиства гърлото и успокоява ума; помага при медитация и общуване с духовните водачи и ангелите; улеснява възприемането на психични послания от духовните водачи, животните и други хора.

Ейлатски камък

Цвят: тъмно синъо-зелено Чакра: тимусната

· Очиства и отваря тимусната чакра и я хармонизира със сърдечната, обезврежда и изхвърля тровещите душата травми от този и миналите 

· Очиства Акашовите записи от стари травми на сексуално насилие - изнасилване, кръвосмешение, побой, женомразство, потискане.


· Лекува женската липса на самочувствие и развива вътрешното знание.


· Подхранва гордостта от това да си жена, насърчава женската независимост.


Епидот

Цвят: черно-зелен Чакра: диафрагмената

· Предизвиква изхвърляне и пречистваща детоксикация на негативните емоции от аурата, очиства веднъж завинаги закостенелите и потискани емоции.

· Отваря онези, които се съпротивляват на духовното си израстване, а понякога процесът не е безболезнен, драстично очиства аурата на емоционалното тяло.


Привлечените от този камък се оказват изтръгнати от упоритата съпротива и тласнати към ускорено духовно събуждане.

Жад - жълт

Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит

· Помага на поелите по будисткия път към просветлението и по други духовни пътища; благоприятства медитацията, визуализацията и овладяването на безпристрастност; помага ни да преодолеем егото, егоизма и алчността.

· Стимулира и лекува менталното тяло, повишава съзнанието и състраданието.


· Помага ни да проумеем, че просветлението се постига само чрез инкарнация.


· Вдъхва уважение към тялото; умиротворява ума; успокоява храносмилателната и пикочната системи.


* Жад - зелен

Цвят: тъмнозелен Чакра: сърдечната

· Отключва милосърдието и състраданието към всички разумни Същества, вдъхва съзнание за единството на всичко живо.


· Отваря и лекува сърцето; освобождава човека от гнева, егоизма и алчността.


· Насърчава служенето в полза на другите и планетата.


· Помага на бодхисатвите и тръгналите по пътя на просветлението, стимулира енергията Куан Ин.


· Умиротворява емоциите, лекува хълбоците и бъбреците, улеснява движението по личния житейски път.


· Вдъхва доверие към Богинята, развива спокойно приемане на страданието в живота, насърчава даването на другите.


Жад - розов

Цвят: розов, прасковен Чакра: сърдечната

· Отключва сърцето за всички разумни Същества, включително самия себе си, повишава съп ричастността към страданието на всички форми на живот.


· Помага на онези, които дават Обета за бодхисатви, подкрепя инкарнираните на Земята бодхисатви, помага на всички, които служат на другите и на планетата.


· Лекува сърцето, помага на изтощените и отчаяни лечители.


Жад -  черен

Цвят: черен Чакра: земната

· Спомага пълното встъпване в инкарнацията с цел просветление.


· Улеснява разбирането и лечението на кармата, поощрява ненамесата на егото.


· Благоприятства мира на Земята и вътре в човека, способства за лечението на Земята и екологичното съзнание.


· Развива състраданието към другите форми на живот на Земята (животни, растения, насекоми, птици).


· Улеснява общуването с животните, вдъхва уважение към единството на живота.


Иолит (воден сапфир)

Цвят: индигово-син Чакра: третото око

· Деликатно отваря, извисява и разширява психичните способности; показва параметрите на личните психични способности и възможности.

· Помага на хората с голям потенциал, които правят първите си стъпки по духовния път, насърчава и закриля психичните изследвания.


•
Повишава любознателността и постиженията, напътства човека в началните етапи на духовното израстване.

Калцит  - горски ручей

Цвят: металик и сив Чакри: зрителните

· Улеснява използването на очите като лазери в лечението; отваря и фокусира зрителните чакри; поощрява фокуса в живота, еднопосочната осъзнатост и концентрацията.

· Деликатно настройва психичното възприятие, развива способността за сканиране на енергията и виждане на аурата, а също и психичната хирургия.


Калцит - зелен

Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената

· Насочва поток от светлина към диафрагмената чакра, за да я "измие" и очисти.


· Ускорява изхвърлянето на стара болка и негативни емоции от емоционалното тяло, както и очистването на негативността от емоционалното тяло и линията хара.


· Изхвърля отровите от физическото и емоционалното ниво, пречиства замърсителите и токсините от меридианната система.


Калцит - кехлибарен

Цвят: златисто-оранжев Чакра: хара

· Усилва циркулацията на енергията/ци по каналите и чакрите на линията хара, стимулира микрокосмическата орбита ци гун, помага за отварянето на чакрите по линията хара за духовно израстване на душата.


· Насочва светлина/информация/ци от външните тела към физическото и емоционалното ниво.


· Премахва енергийните блокажи, стабилизира душевния потенциал и житейското призвание.


· Лекува язви и артрит.


Калцит - кучешки зъб

Цвят: бял Чакри: зрителните

· Задълбочава възприятията и фокуса, действа като психичен хирургически инструмент за отваряне на аурата и отстраняване на енергийните блокажи.


· Отваря и фокусира зрителните чакри, улеснява използването на очите като лазери в лечението, прави фина настройка на психичното възприятие и способността за визуализация.


· Усилва концентрацията, помага при неврологични неравновесия и дисхармония.


· Усилва физическото и психичното зрение.


Калцит  - оптичен

Цвят: прозрачен Чакри: зрителните

· Отваря и пречиства надличностната точка и теменната чакра, за да се разгърне способност та да виждаме и приемаме висшите нива на духовната енергия.


· Изпълва аурата със светлина, отстранява прикрепванията и чуждите създания, отваря цялата линия хара и хара чакрата.


· Поддържа представата за духовната реалност, развива вяра в отварянето и новото зрение.


* Калцит  - оранжев

Цвят: светлооранжев Чакра: сакралната

· Успокоява и лекува образите на стари травми от минали животи, загнездени в сакралната чак ра; ускорява лечението и преодоляването на сексуално насилие от минал живот.

· Помага за освобождаване от негативно кармично поведение и лични проблеми, породени от травми и насилие от минал живот; премахва негативните кармични модели.


· Лекува сексуални проблеми от този живот, насилие от минал или настоящ живот.


Калцит - розов

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Възстановява сърдечната чакра и емоционалното тяло след отърсването от стари травми.


· Изпълва сърцето с любов, обич към себе си и светлина след преодоляването на болката от предишните инкарнации или настоящия живот, изцелява и възстановява сърцето след очиства нето на сърдечните белези.


· Учи отново на доверие, лекува вътрешното дете.


· Помага на сърцето да се излекува и възстанови, успокоява и вдъхва надежда.


Калцит -син

Цвят: светлосин Чакра: гърлената

· Успокоява гърлото, улеснява изказването на мнение, лекува блокажите в гърлената чакра и болестите на гърлото, очиства стари травми в гърлото от този живот.


· Поощрява мирното утвърждаване, помага при срамежливост, развива способността да изразяваме нуждите си на глас.


· Успокоява гнева, поражда готовност за мирна промяна в живота ни, възцарява душевен мир и вътрешно спокойствие.


•
Допринася за започването на духовно израстване.

Калцит -  червен фантом

Цвят: оранжев и червен Чакра: коренната

· Придава смелост и воля за живот, помага в лечението на застрашаващи живота болести.

· Подхранва смелостта да умреш и да се преродиш, куража да доведеш инкарнацията до нейното осъществяване и завършек и смелостта да останеш в тялото си и да приемеш живота си.


· Заземява, укрепва жизнената сила и способността за оцеляване.


Камък от Мичиганското езеро

Цвят: кафяв Чакри: заземяващите

· Помага да пуснем корени в Земята, буди спомени за Богинята като самата Земя, помага ни да по чувстваме подкрепата и грижите на Богинята.

· Повишава съзнанието за наличие на всичко необходимо за изобилен живот, подобрява сигурността и безопасността.


· Помага ни да се осъзнаем като рожба на Богинята Земя.


Този камък е естествен образ на Богинята от древен тип.

* Камъни Боджи

Цвят: кафяв, металик Чакри: заземяващите

· Въздействат от нивото на емоционалното тяло като очистват и стабилизират цялата система на аурата.

· Лекуват негативните чувства, отрицателните емоционални модели и старата болка.


· Преобразуват емоционалните промени в лечение на физическото тяло; използвани поотделно, боджите лекуват физическата болка; използвани по двойки, отварят аурата и освобожда ват блокажите от акупунктурните меридиани и човешката електрическа система.


· Способстват за свободен поток на ци и балансирана енергия; помагат за лечение на болки в костите, артрит, болки в кръста, сколиоза, остеопороза.


· Вдъхват усещане за подкрепа и грижа от страна на Земята.


* Карнеол

Цвят: оранжев Чакра: сакралната

• Стимулира, балансира и лекува женската репродуктивна система - матката, яйчниците, фалопиевите тръби, шийката на матката, вагината.

· Облекчава предменструалния синдром, нередовния менструален цикъл, болките в корема.


· Предизвиква менструация, помага на девойки те в пубертета да заобичат телата си, а на жените да ценят и уважават способността си да дават живот.


· Поощрява отговорната сексуалност, свещения секс и планираната бременност.


· Подпомага всякакъв вид творчество, подобрява настроението, сгрява, помага при артрит без възпаление.


Карнеол - ален

Цвят: прасковен, розов Чакра: сакралната

· Подчертава светостта на дома и семейството, укрепва връзката майка-дете.


· Подкрепя младите майки и бременността, облекчава страха от родителските задължения.


· Помага на новороденото да свикне с тялото си и да приеме инкарнацията.


· Помага на децата, които искат да напуснат семейството си, облекчава детската съпротива към дисциплината.


· Помага на астматични деца и възрастни.


Кварц  - бял фантом

Цвят: бял Чакра: над личностната точка

· Използва се в чифт за психична хирургия или заедно с черен кадифен турмалин за уравновесяване на земната и небесната ци и цялата линия хара.

· Отваря галактическите чакри отвъд надличностната точка; разширява съзнанието в Светлинното тяло, мисловната мрежа и планетната мрежа.


· Отваря аурата за позитивната помощ на извън земните лечители, духовните водачи, ангелите, Богинята.


· Балансира енергийния поток през линиите на кундалини и хара и през всички чакри.


· Разширява способността да поемаме и задържаме светлина/информация/енергия/ци.


* Кварц - Елестински или скелетен

Цвят: кафяв или сив Чакри: заземяващите

· Цодпомага трансформацията, прехода и промяната; насърчава душевното израстване.

· Заземява човека в неговия жизнен път, поставя го на пътя, показва му "накъде върви" и как да поеме натам.


· Може да предизвика внезапни и драстични промени в аурата и житейския път, осигурява кармично завръщане към избрания път, помага за изпълняването на кармичните ангажименти и житейска мисия.


· Поражда дълбоко освобождаване.


Кварц - зелен (прас)

Цвят: светлозелен Чакра: сърдечната

· Умиротворява, успокоява и изпълва сърцето след емоционално освобождаване; възстановя ва чакрата след отваряне на сърдечен белег.


· Проявява Куан Ин, енергията на състраданието и универсалната любов, вдъхва любов към себе си и другите.


· Лекува чувството за изоставеност, самота и емоционално разстройство.


· Ускорява лечението на сърцето и емоционалното тяло, облекчава страха и паническите пристъпи.


Кварц  - мароканска друза

Цвят: розово-червен Чакра: перинеума

•
Изтегля енергията надолу по линията хара до чакрата на перинеума, свързва чакрата на перинеума с коренната чакра - хара и кундалини линиите; заземява кундалини.

· Действа като сексуален и енергиен стимулант, активизира жизнената сила.

· Лекува изтощаване, липса на тонус, хронична умора.


* Кварц - огнен (с инклузии от лепидохрозит)

Цвят: тъмнорозов Чакра: сърдечната

· Отваря сърдечната чакра и емоционалното тяло за коренна трансформация и лечение, отключва затвореното сърце, подготвя за дълбоко психично изцеление и кармична промяна.

· Изважда наяве и лекува блокираните стари травми от миналите и този живот, премахва бариерите от стари инкарнации към изцеление на сърцето в този живот.


· Помага на преживелите кръвосмешение, изнасилване и побой.


· Подпомага честността на сърцето.


* Кварц - опушен

Цвят: черно, кафяво Чакри: заземяващите

· Спомага за заземяването в инкарнацията, улеснява приемането на тялото и земното ниво.


· Стабилизира, създава усещане за сигурност и безопасност.


· Помага ни да вървим внимателно по Майката Земя, насърчава осъзнаване на отговорността към Земята.

· Вдъхва одобрение на индивидуалното място на планетата; лекува страх, депресия, зависимос ти, мании.


* Кварц  - планински кристал

Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка

· Изпълва аурата, чакрите и ауричните тела със светлина; лекува и хармонизира етерното и емоционалното тела.

· Пречиства негативността на всички нива, предпазна от отрицателна енергия, очиства аурата от отровите.


· Поощрява и усилва духовното израстване и осъзнаване, ускорява просветлението.


· Придава емоционална стабилност, помага при всякакви физически и емоционални заболява ния, ускорява оздравяването, дава подобрение на всички нива.


* Кварц - розов

Цвят: розов Чакра: сърдечната

•
Ускорява лечението на сърцето, като вдъхва положителна любов към себе си, самочувствие, самооценка, имидж.

· Улеснява отварянето към Богинята и вътрешната Богиня.

· Лекува емоционалното тяло, учи ни да изживяваме чувствата си.


· Лекува главоболие и самота, предизвиква емоционално освобождаване и очистване.


· Благоприятства одобрението, вътрешния мир, прощаването на себе си и околните.


· Облекчава страха и скръбта.


Кристалният розов кварц с ювелирна стойност притежава най-силна и най-чиста енергия.

* Кварц - рутилов

Цвят: прозрачен, златист Чакра: над личностната точка

· Поощрява предаването на навлизащата в ауричните тела светлина/информация, очиства и разширява каналите и чакрите на хара и кундалини.


· Усилва всяка позитивна енергия, която навлиза в ауричната система, изхвърля всякаква негативна енергия и енергийни блокажи.


· Ускорява отварянето и освобождаването и ги усилва.


Кварц - сив фантом

Цвят: сив, прозрачен Чакри: зрителните

· Отприщва информацията за миналите животи във визуални проблясъци, като бързо премина ва от сцени от непосредственото минало към все по-далечни събития от настоящия живот, а оттам към сцени от минали животи.


· Улеснява регресията и помага за освобождава нето на кармични проблеми и модели.


Използвайте този камък за кратко, после спрете, за да преработите информацията или поискайте да се фокусирате върху определен живот или модел/проблем за отстраняване.

Кварц - с инклузии от лордит

Цвят: червен, сив, кафяв Чакра: каузалното тяло

· Премахва вмешателствата в психичното общуване; подпомага ченълинга и психичното лечение.


· Облекчава усещането за "олекване под лъжичката" след подлагане на сериозна енергийна работа.


· Балансира енергийните промени в аурата, проявява на физическо ниво настъпилите енергийни промени в аурата.


• Подсилва връзката с духовните водачи, Господарите на Кармата, извисените лечители и учители; успокоява и стабилизира.

Кварц - с инклузии от хлорит

Цвят: зелен и прозрачен Чакра: диафрагмената

· Очиства от отровите кундалини и линията хара; изхвърля токсините вследствие прием на химикали, бензин и пестициди от телесните тъкани и всички аурични нива.


· Изхвърля от аурата и физическото тяло поетите от околната среда замърсявания; премахва замърсяването на въздуха и водата, помага на хората с алергия към замърсена околна среда, хронична умора, рак, астма и чернодробни увреждания.


Кварц - син (сидерит)

Цвят: син Чакра: третото око

· Отваря и стимулира третото око за психични способности и духовност.

· Развива телепатията и ясновидството, улеснява психичното лечение, установява връзка с духов ните водачи и ангелите, усилва психичното зрение.


· Помага ни да видим духовната страна на света, превключва от земните илюзии към духовна


реалност, стабилизира начинаещите екстрасенси.

Кварц  - снежинков

Цвят: бял Чакра: третото око

· Успокоява и балансира третото око.

· Помага на хората, които се страхуват да раз вият психичните си способности, учи ни да използваме новите си психични способности.


· Помага ни да се научим да медитираме, балансира реакциите на кундалини, улеснява деликатното отваряне.


Кварц  - турмалинов

Цвят: черно и прозрачно Чакра: земната

· Пази жизнената мисия за тази инкарнация, улеснява заземяването на личната мисия в земната действителност и проявяването й в земен план.


· Помага ни да изпълним предварително сключения кармичен договор и ни припомня причините за сегашната инкарнация.


· Помага ни да удържаме обещанията си, житейските ангажименти и да не се отклоняваме от пътя си.


Кварц - червен

Цвят: червен Чакра: хара

· Успокоява и заземява енергията на кундалини в хара чакрата, свързва каналите на кундалини и хара, улеснява отварянето на чакрите по линията хара и балансира чакрите на кундалини.


· Уравновесява земната и духовната енергия и фокус, улеснява живота ни на духовни Същества в материално тяло.


· Помага при заболявания на кръвообращението, влияе благоприятно на червените кръвни телца.


Кварц -  червен фантом

Цвят: оранжево и прозрачно Чакра: сакралната

· Отприщва и освобождава спомените, чувствата и картините от стари травми и емоционална болка от този живот.

· Лекува и освобождава гнева, яростта, негодуванието, ужаса, страха и объркването.


· Помага във възстановителния процес на жертвите на сексуално насилие, както и на изоставените или насилваните като деца.


· Лекува нараненото вътрешно дете, като събужда способността да изживяваме и преодолява-


ме онова, което сме потиснали в себе си, за да оцелеем, лекува емоционалното тяло.

Използвайте в малки дози.

Кварц - ягодов

Цвят: розово и черно Чакра: сърдечната

· Поражда уравновесена безусловна любов към другите и себе си, подпомага даването и получаването.


· Учи ни да приемаме живота с разбиране и състрадание към всички.


· Вдъхва разбиране за миналите ни животи, кои то влияят на сегашния живот, и дава представа за мястото на този живот в личната хроника на многобройните животи и инкарнации.


· Отваря сърцето, като същевременно ни заземява в този живот и тяло.


· Поражда състрадание към телесните недъзи и недостатъци.


* Кехлибар

Цвят: златисто-кафяво Чакра: хара

· Стабилизира цялата хара система и емоционалното тяло.


· Вдъхва увереност в личния път и избор, дава ментална и емоционална сила.


· Подпомага енергийното балансиране и очистване, лечението на цялата аура.


· Попълва, предпазва и възстановява разкъсванията в аурата от твърде бързото емоционално или кармично изчистване.


· Премахва психичните нападения, намалява вредата от обезболяващите и другите негатив ни агенти.


· Кехлибарът е защитна броня срещу чуждата болка в хода на лечението.


· Предпазва от психична атака, психичен вампиризъм или енергийно вмешателство от страна на другите.


· Има силно успокояващо действие.


Кианит  - кафяв

Цвят: оранжево-кафяв Чакра: хара

· Отваря и разширява хара чакрата и цялата линия хара, балансира енергията.

· Стабилизира и поддържа мисията ни в живота, помага ни да разберем и осъществим житейското си призвание и кармични ангажименти в земен план.


· Стимулира и увеличава микрокосмическата орбита на ци гун, подхранва и укрепва жизнена та сила, универсален балансиращ и лечебен камък.


* Кианит - син

Цвят: сребристо-син Чакра: каузалното тяло

· Свързва каналите на кундалини и хара в тимусната чакра; балансира, хармонизира, отваря, разширява и лекува енергийните канали и чакри по линията на кундалини и хара.


· Лекува блокажите и изчерпването във всички аурични тела - етерното, емоционалното, менталното и духовното.


· Лекува заболяванията и блокажите в гърлото, улеснява физическото и психичното общуване.


· Развива телепатия-емпатия с духовните водачи, ангелите, безплътните същества, домашните животни и извънземните.


· Помага ни да проявяваме делото на живота си на земно ниво.


· Подсилва имунната система.


Кианит - синьо-зелен

Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната

•
Отваря, очиства и балансира тимусната чакра, свързва емоционалното тяло/линията хара с етерното тяло/линията кундалини.

· Помага ни да се справим с чувствата си и да се освободим от мъката, отчуждението, гнева и скръбта.


· Вдъхва съчувствие към страдащите и съзнание за единството на целия живот, поражда състрадание към самия себе си, опрощение и самоопрощение.


· Повишава способността да стигаме до другите и да обичаме отново след загуба на любим човек.


Кианит с рубелит

Цвят: синьо и червено-лилаво Чакра: каузалното тяло

· Отваря и балансира чакрата на каузалното тяло, отваря и балансира всички чакри и канали по линията хара.

· Дава духовна и душевна информация, за да продължим по избрания житейски път и да осъществим мисията си.


· Проявява мисията на живота ни на земно ниво, повишава спокойствието и увереността в личния живот и дело, вдъхва убеденост в избрания път.


· Одухотворява живота, възстановява пълния обем на ДНК, помага на поелите по пътя на бодхисатвите.


· Енергията на този важен, отскоро достъпен камък ни помага да си възвърнем пълния потенциал, тъй като линията хара е основополагаща за сегашното човешко развитие.

Кианит  -  черен

Цвят: черен Чакра: земната

· Закотвя настоящата инкарнация на земното ниво, отваря и балансира чакрите и каналите по линията хара.

· Отключва личното междугалактическо и междупланетно наследство като земно същество в този живот на земни промени.


· Подтиква към съзнателно стопанисване на Земята, улеснява установяването на връзка с по мощници от други планети.


· Поощрява разбирането за безсмъртието на душата и състоянието между животите.


· Благоприятства медитацията, регресията в минал живот, прогресията в бъдещ живот и медитацията между животите; заземява, успокоява и центрира.


Кобалтин

Цвят: тъмнорозов Чакра: сърдечната

•
Внася светлина в сърцето, изпълва сърдечните белези със светлина, за да ги заличи, "олекотява" сърдечната болка и старите травми, облекчава емоционалния товар.

• Лекува тъгата и сърдечните рани, сваля товара на чуждата болка, помага на бодхисатвите, които страдат заради хората и планетата.

Корал - бял

Цвят: бял Чакра: теменната

· Помага на децата да свикнат с новото тяло, усилва усета им за техните духовни водачи и "невидими другари за игра".


· Стабилизира детските психични способности и не допуска да бъдат пресечени от критиките на възрастните.


· Улеснява израстването на физическото тяло.


· Поддържа оптимално физическо, емоционално и психично развитие.


· Закриля крехкостта и невинността в децата и възрастните.


Корал  - от залива Тампа (фосилизиран ахат)

Цвят: кафяв, оранжев, бежов Чакра: сакралната

· Успокоява и балансира свръхактивната сексуалност; заземява прекалено бързото изкачване на кундалини и реакциите на кундалини.

· Облекчава чувството за замайване и световъртеж; помага на хората, които имат халюцинации, стряскащи видения, чуват гласове, усещат прекомерна топлина или лазене на мравки.

•
Успокоява и умиротворява, дава разбиране какво не е наред и как да се заземи, заземява и центрира.

Корал  - розов

Цвят: розов или прасковен Чакра: сърдечната

· Помага по време на бременността, раждането и на новороденото; облекчава сутрешното гадене, страха от майчинството и родилните мъки.

· Помага на бебето да се почувства желано и в безопасност; да се приспособи към новата ин- карнация; облекчава коликите и плача, стреса за бебето.


· Разсейва следродовата депресия на майката, улеснява кърменето.


Корал  - син

Цвят: син Чакра: гърлената

· Стабилизира, успокоява страха и несигурността.


· Лекува връзката ни с детето в нас, улеснява работата с вътрешното дете и неговото лече ние.


· Помага да разберем децата, учи ни да общува ме с тях и да си играем с тях като възрастни.


· Помага ни да изразим нашия детски Аз.


* Корал - червен

Цвят: оранжево-червен Чакра: сакралната

· Улеснява зачеването и бременността, лекува яйчниците и фалопиевите тръби, стимулира овулацията.

· Привлича духа на бебето до утробата на него вата кармично избрана майка, може да се из ползва и в процеса на осиновяването.


· Облекчава раждането, помага на родилката да свикне и да съгради здрава връзка с бебето, помага на новороденото да влезе в инкарнацията.


· Лекува вътрешното дете във възрастните, лекува възрастните, които са осиновени деца, улеснява лечението майка-дъщеря.


Корал - черен

Цвят: черен Чакра: земната

•
Символизира рогатия бог на Уика, мъжът син- любовник на Богинята, мъжката плодовитост, единението с Богинята, зачатието и бащинството.

· Призовава закрилника на майката и детето, закрилника на семейството и закрилника на Богинята Земя.


· Подхранва психичната мъжественост, символизира ритуалния Висш жрец, който се покланя на жрицата Богиня, подкрепя зачитащите жена та и живота мъже.


Крокоит

Цвят: оранжево-червен Чакра: сакралната

· Ускорява сексуалното лечение, лекува сексуални проблеми и дисфункции, помага на неспособните да поддържат сексуална връзка.


· Лекува венерически заболявания, сексуални зависимости и отклонения; лекува утробата и емоциите след чести аборти.


· Помага на жертвите на кръвосмешение, изнасилване или побой да приемат новата, хармо нична сексуална връзка и партньор.


· Помага за възстановяване на хормоналното равновесие след отстраняване на матката.


* Кунцит - зелен Виж Хиденит.

Кунцит - прозрачен

Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка

· Лекува уврежданията на душевното ядро и уврежданията от миналите животи, събира раз покъсаните душевни отломки.

· Ускорява възстановяването на душата и изцелението на емоционалното тяло, хармонизира и балансира енергията.


· Благоприятства астралното лечение, фокусира астралния близнак във физическата аура, неут рализира кармата.


Кунцит  - розов

Цвят: розов, лавандулов Чакра: сърдечната

· Успокоява, балансира, стабилизира; вдъхва мир, състрадание; повишава способността да отваряме сърцето си за доверие и любов.

· Предпазва уязвимостта, лекува негативността в нас самите и породената от чуждия страх и несигурност.


· Свързва и очиства сърдечната, гърлената, третото око и теменната чакри; премахва блокажите в чакрите на кундалини, причинени от само защита вследствие на стари емоционални болки и травми.


· Отключва способността на сърцето да дава, прощава и приема; лекува емоциите и емоционалното тяло.

· Улеснява работата с духовните водачи за лечение и самолечение, усилва вярата в Богинята и себе си.


Лабрадорит  - златен

Цвят: жълт, златен Чакра: слънчевият сплит

· Лекува волята, подобрява концентрацията, вдъхва смелост и яснота.

· Помага на човек да поеме свободата си, лекува склонните да се поддават на чужда манипулация и самите манипулатори, лекува зависимостта от друг човек и споделения алкохоли зъм.


· Попълва аурата на етерния двойник, емоционалното и менталното тяло със светлина; отключва и лекува менталното тяло и Светлинното тяло.


· Свързва с менталната мрежа и земната мрежа, премахва объркването и нерешителността.


* Лабрадорит  - сив

Цвят: сребристо сив Чакри: зрителните

•
Свързва емоционалното и менталното тяло с личната мисия и физическото действие, активира линията хара.

· Предпазва и очиства аурата от негативна енергия, психични нападения, негативно извънзем но вмешателство и импланти, прикрепвания и обсебващи духове.


· Отваря очите/зрителните чакри, така че да из ползваме очите си като лазери за психично лечение.


· Отключва способността за точно боравене с махало, подобрява психичното зрение и визуализацията.


· Развива способността да виждаме и общуваме с позитивни същества от други планети и ни предпазва от негативните.


· Свързва човек със светлинната мрежа и галактическите нива на лечение.


· Усилва съзнанието за житейската мисия, осигурява трансформационна и интензивна енергия.


* Лазурит

Цвят: син Чакри: гърлената и третото око

· Очиства менталното тяло, поощрява дълбоко проникване с цел лечение на отживелите мисъл-форми и ментални модели.

· Не позволява негативните мисли да се превърнат в кармични шаблони, отстранява остарели те кармични модели и ги подготвя за изцеление.


•
Подменя негативните възгледи за реалността с положителни нагласи, лекува уврежданията на менталното тяло вследствие на стари травми в този живот, препрограмира менталното тяло, способства за всякакво лечение.

Най-добре е лазуритът да се носи заедно с други камъни, като аметист или розов кварц, за да се смекчи действието му.

* Лар им ар

Цвят: синьо и бяло Чакра: гърлената

· Помага на сродните души да се срещнат и познаят, лекува негативната карма между сродните души и влюбените.


· Осигурява честно общуване между сродните души, улеснява съзнателното разговаряне и изслушване и поставянето на другия и на връзката на първо място.


· Стабилизира новите взаимоотношения между сродните души.


· Вдъхновява спокойна увереност, отприщва съзидателността и гърлото.


* Лепидолит

Цвят: лавандулов, розов Чакра: теменната

•
Свързва сърдечната и теменната чакри, за да даде духовно разбиране за страданието и болката; поражда разбиране за осъщественото израстване и за смисъла на сърдечната болка.

· Дава разбиране за личната житейска мисия и място в универсалния план.


· Отприщва и отстранява болката и страданието пласт по пласт, премахва кармичното страдание - "Кръста на свети Михаил".


· Вдъхва одобрение, спокойствие, вяра в живота и Богинята; лекува страха в неговия източник в този или минал живот.


Лепидолит  - жълт

Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит

· Успокоява страха; освобождава страховете един по един за разглеждане и преодоляване; отключва и очиства старите, отживели страхове.


· Премахва психичните нападения, пази от психично изчерпване.


· Разрушава нишките и куките само от чакрата на слънчевия сплит, защитава и предпазва слънчевия сплит от постъпващата негативна енергия, действа като щит за слънчевия сплит.


Виж още кианит с лепидолит.

Лепидолит със слюда

Цвят: червено-лилав Чакра: каузалното тяло

· Отваря и развива чакрата на каузалното тяло и духовното тяло, стабилизира душевното израстване.


· Уравновесява психичното общуване с житейските ежедневни дела, внася духовна информация във всекидневния живот.


· Помага на контактьорите и медиумите, улесня ва контактуването с духовните водачи и ангелите.


Виж: още слюда.

Лунен камък - бял

Цвят: бял Чакра: третото око

· Укрепва връзката на жените с Богинята и Луна та.


· Регулира менструацията и овулацията, менопаузата.


· Подобрява психичното "лунно" съзнание, психичното зрение, встъпването в извънземните реалности.


· Повишава интуицията, предава древната женска мъдрост, подпомага напредването в магията и вещерството, усилва ритуалите.


• Успокоява и лекува емоциите и ума, подпомага духовното израстване и развитие, лекува астралното тяло.

Лунен камък - прасковен

Цвят: прасковен, розов Чакра: сърдечната

· Лекува сърцето като вкарва в него Богиня та/любовта; благоприятства духовното и психично отваряне през сърцето и чрез емоционално лечение.


· Помага на жените да открият своето място в универсалния план, да осъзнаят Богинята в себе си.


· Деликатно очиства сърдечните белези и травми от този и минали животи, намалява самокритичността и ни учи да бъдем по-меки към себе си, поощрява одобрението и откритостта.


· Помага ни да развием доверие към Богинята и себе си и да се зачитаме като жени, проявява общото изцеление на жените.


Лунен камък - сив

Цвят: сребристо-сив Чакри: зрителните

• Фокусира вниманието върху психичните способности за видения и ясновидство, психичното зрение и познание.

· Създава нови реалности и разбиране за извън земните реалности.


· Улеснява визуализацията, медитацията, направляваните пътувания, шаманските пътешествия, визуалното психично лечение.


· Помага за виждането на извънземни, безплътни създания, духовни водачи, ангели, Богини и де ви.


· Разширява индивидуалното духовно и психично зрение, помага ни да се възприемем като част от Богинята и универсалния план.


· Развива способността за съсредоточаване в личния жизнен път


Лунен камък  - син

Цвят: светлосин Чакра: гърлената

· Фокусира вниманието върху психичните способности на емпатията и телепатията, изпращането и получаването.

· Подпомага психичното общуване с хора, животни, безплътни създания, деви на растения и животни, Богините, духовните водачи и ангели те - същества с или без тяло.


· Благоприятства общуването с извънземни същества; улеснява общуването през времето, измеренията, пространството и галактиката; развива психичния слух.


•
Помага ви да се възприемете като психично Същество и като част от Богинята, поощрява самоблагославянето и психичното лечение.

Магнетит

Цвят: кафяв металик Чакри: заземяващите

· Балансира енергийните полюси и акупунктурните меридиани, отпушва блокираните акупунктурни точки, подпомага протичането на ци/енергията от коренната чакра през колената и стъпалата.


· Улеснява заземяването и здравото стъпване на Земята, уравновесява енергийните канали на хара и кундалини.


· Поддържа равновесие през живота и избрания житейски път.


Магълстоун (хематит и яспис)

Цвят: черно и бежово Чакри: заземяващите

· Фокусира личната енергия върху тялото и земното ниво; заземява, центрира, балансира.

· Пази непокътната аурата на етерния двойник от дупки и разкъсвания, възстановява увредената аурична обвивка, предпазва от психични атаки и ги отблъсква.


· Събира и успокоява разпилените енергии, намалява стреса, особено когато се дължи на конфликт с други хора.


•
Ускорява възстановяването от анестезия и операция, намалява кървенето.

* Малахит

Цвят: зелено и черно Чакра: диафрагмената

· Изхвърля отровите от емоционалното тяло, пречиства негативните/болезнени чувства, очиства и премахва старите травми от този и минал живот.

· Очиства от отровите черния дроб и жлъчката на физическо и емоционално ниво, изважда на яве трупаните вътре неща.


· Облекчава родилните мъки, подпомага емоционалното лечение и възстановителния процес.


· Предпазва от психично нападение и чужда негативност, пази от отравяне.


Малахитът предизвика дълбоко енергийно очистване, което се понася трудно; използвайте го умерено.

Марказит

Цвят: сребрист Чакри: зрителните

• Разширява психичното зрение, развива ясновидството и способността да виждаме безплътни създания и"призраци".

· Пази и помага на екстрасенсите, които насочват духовете на починалите и безплътни създания към отвъдното; помага при отстраняването на духовни прикачвания, обсебване и същности в хода на лечението и предпазва лечителя.


· Пази от негативни същности и енергия.


Марипозит

Цвят: зелено и бяло Чакра: сърдечната

· Редуцира стреса, успокоява и стабилизира, намалява страха, облекчава енергийното надмощие, помага при изтощение.


· Способства за по-дълбоко дишане, улеснява спокойното дишане.


· Ускорява регенерацията и възстановяването, облекчава физическата болка.


· Действа като минерално спасително средство (панацея).


Мед

Цвят: меден, металик Чакра: хара

· Заземява постъпващата духовна енергия в хара чакрата за съхранение и разпределение.

· Поражда балансирано използване и усвояване на ци.


· Заземява неприятните усещания и унесеността от прекаленото количество психична енергия, редуцира ясновидските усещания, отстранява чуждите симптоми в енергията на лечителя.


· Отваря и лекува чакрите по линията хара и самата хара чакра.


· Очиства емоционалното тяло от старите негативни емоции, осигурява емоционална защита в тълпата.


Метеорит

Цвят: металик Чакри: галактическите

· Предава послание от звездите, че ние на Земята не сме сами и не сме изоставени от вселената; обещава, че карантината на планетата Земя ще завърши и ще настъпи епоха на надежда и мир.

· Осигурява помощ от възвишени Същества от други планети и измерения.


· Контактува с извънземни помощници и пред пазва от негативна извънземна енергия.


* Молдавит

Цвят: тъмнозелен Чакри: двигателните

•
Свързва ни с позитивните помощници и лечи тели от Плеядите за закрила; благоприятства лечението и самолечението.

· Премахва извънземните импланти от минал живот; предпазва от негативно извънземно вмешателство; отстранява духовните прикрепвания, същности и обсебващи духове.


· Осигурява надеждна защита на земните лечи тели и екстрасенсите, които отстраняват им планти и прикрепвания от хората.


· Дава свобода за пътуване между измеренията и планетите, като бди над вашата безопасност на Земята; служи като психичен ключ и балсам.


· Поощрява контактуването с други планети чрез сънища и медитация, пази по време на астрално пътуване.


Морганит (розов берил)

Цвят: розов Чакра: каузалното тяло

· Отваря чакрата на каузалното тяло за предава не на духовно лечение към емоционалното тяло.


· Повишава енергийната вибрация на емоционалното и астралното ниво, лекува астралното тяло и емоционалното сърце.


· Лекува и връща откъснатите душевни части, ускорява възстановяването на душа, хармонизира астралното и етерното тяло.


· Лекува кармичната емоционална болка, облекчава хроничното кармично страдание и болка от травми от минал живот..


Морско стъкло

Цвят: прозрачно, разноцветно Чакра: в съответствие с цвета

· Поощрява осъзнаването на личната връзка с всички останали хора и Същества, събужда съз нанието, че животът е едно цяло.

· Подсилва връзката с морето, морските създания, Богините на океана; предава послания от делфините, китовете, морските костенурки; по ражда съзнание, че животът се е зародил във водата.


· Поощрява опазването на моретата, защитата на морските води и обитатели.


· Извиква познание и нежни спомени за утробата, успокоява и умиротворява.


Обсидиан  - дъгоцветен

Цвят: черен Чакра: земната

· Подпомага навлизането на душевното съзна ние в тялото, одухотворява инкарнация за по- голямо израстване на душата.


· Осъществява кармично лечение, създава разбиране как миналите животи са довели до сегашните ситуации, лекува кармичните модели и заличава уврежданията от миналото.


• Помага да постигнем просветление в този живот, благоприятства работата с Господарите на Кармата, подпомага съзряването на душата.

Обсидиан  - махагонов

Цвят: черно и кафяво Чакра: земната

· Съсредоточава личното призвание в мисията да излекуваме планетата; поощрява служенето в полза на Земята, активната позиция, опазва нето на околната среда.


· Помага на психичните лечители, които се занимават с лечение на Земята, и на активистите в движението за защита на застрашените видове.


· Помага на загрижените за животните, влечугите, птиците, насекомите и растенията или земя та и морето.


· Подкрепя и предпазва от изтощение и обезсърчаване, подпомага общуването с другите видове и природните деви.


Обсидиан  - пурпурно сияние

Цвят: черен Чакра: земната

•
Свързва с Господарите на Кармата, лекува миналите животи и кармата в този живот, лекува миналото, за да изцели настоящето и бъдещето.

· Спомага за пренаписването на личната Акашова хроника, улеснява регресията и прогресията в бъдещ живот.

· Помага ни да разберем сегашния си живот от перспективата на случилото се досега - и изце- лява завинаги трудностите, били те кармични модели или негативна карма.


Обсидиан - снежинков

Цвят: черно и бяло Чакра: земната

· Отключва осъзнаването на миналите животи и водените многобройни инкарнации; вдъхва увереност, че сме били тук и преди и ще дойдем отново, че за душата няма смърт.

· Благоприятства медитацията в минали животи и регресията, както и разбирането на настояще то от гледна точка на миналото, лекува кармата и кармичните модели.


* Обсидиан  - черен

Цвят: черен Чакра: земната

•
Подпомага ни да пуснем корени в нашия земен и произход и душевен произход от други планети, отключва осъзнаването на миналите живо ти, дава познание за негативната карма, която трябва да очистим и излекуваме.

· Повишава осъзнаването на тялото и центрира нето на душата в инкарнацията, заземява духа в тялото след психична работа.

· Уталожва страха и паниката, заземява и центрира.


Много подходящ камък за гадателско съзерцаване и регресия.

Окенит

Цвят: бял Чакри: галактическите

· Отваря и очиства Светлинното тяло за свързване с мисловната мрежа, земната мрежа и междугалактическата мрежа.

· Превръща човека в канал за извънземна помощ за Земята, разширява възприятията отвъд Земята и към звездите, отключва и очиства земните ограничения на закотвяне в тялото и планетата.


· Трансформира ограниченията и кармата.


Окенитът е подходящ за звездните хора, които служат на Земята. Този камък не е от земен произход.

Оникс - бял мексикански

Цвят: бял, бежов, зелен Чакри: двигателните

•
Поражда стабилност и устойчивост, облекчава неподвижността, когато отказът от движението или промяната са положителни.

•
Разчупва модела на неподвижност, когато промяната е искана и необходима.

Този камък не се отличава със силна лечебна енергия, но помага на някои хора, по-специално на мъжете.

Оникс - зелен

Цвят: тъмнозелен Чакри: двигателните

· Лекува кармата, която възпрепятства напредъка по личния жизнен път, очиства пътя за израстване и движение.

· Благоприятства постиженията, проявява духовното израстване в земен план.


· Лекува объркването или съпротивата срещу личните житейски ангажименти, поражда уси лен прогрес, дава опора на болните колена.


Оникс -  черен

Цвят: черен Чакра: земната

· Усилва знанието, че няма смърт; поражда разбиране за колелото раждане-смърт-прераждане.


· Вдъхва увереност, че откъснатостта е илюзия и рано или късно ще настъпи обединяване.


· Улеснява психичното контактуване с починалите, сеансите и работата на медиумите, предава послания от умрелите, благоприятства perресията в миналите животи и състоянията между животите.

•
Способства за прогресия в бъдеш живот, предотвратява и премахва обсебването от духове.

Опал - бял

Цвят: бял Чакра: теменната

· Отключва и усилва енергията на всички чакри на кундалини, изпълва линията кундалини с цвят и светлина.


· Подчертава негативните модели на поведение с цел тяхното очистване и премахване.


· Повишава кундалини, увеличава светлината и духовното осъзнаване, поощрява духовната инициация.


Използвайте заедно с розов кварц за позитивност и равновесие.

Опал  - мексикански огън

Цвят: оранжево и бяло Чакра: сакралната

· Разпалва огъня на позитивната сексуалност, улеснява сексуалното лечение.

· Отваря картините, пазени в сексуалната чакра; освобождава и лекува спомените за кръвосмешение, изнасилване и сексуално насилие.


· Помага ни да прекратим връзки с физическо или сексуално насилие, улеснява създаването на нова връзка след травмата.

· Насърчава здравата сексуалност и здравите сексуални взаимоотношения (хомо- или хетеро сексуални), стимулира оргазма.


Опал  - орегонски

Цвят: бял Чакра: над личностната точка

· Лекува и освобождава старите емоционални травми от този и минали животи.

· Деликатно очиства и лекува емоционалното тяло и ауричната обвивка на етерния двойник.


· Поощрява грижовността към себе си и околни те, дарява със свобода и облекчение.


· Привлича и лекува изгубените душевни фрагменти в процеса на възстановяване на душата, пази душевните отломъци в хода на лечението.


· Вдъхновява въображението, детската крехкост, жизнерадостното преоткриване на себе си, позитивността и мира.


Опал  - син

Цвят: син, сив, бял Чакра: гърлената

•
Усилва потребността и способността за изразяване на чувствата и съзидателността, поощрява изразяването на потисканите емоции.

· Отключва общуването между хора, хора и животни, хора и духовни водачи; подпомага психичното чуване, изпращане и получаване; развива емпатията и телепатията.

· Успокоява гърлото, отваря гласа, умиротворява.


Пайпстоун (Червена глина)

Цвят: червен Чакра: коренната

· Призовава кръвта на предците на индианците от Минесота, наследството на червенокожите индианци, страданието на хората, оцеляването на хората и традициите.

· Символизира Голямата Мистерия на живота (будистката Празнота, Богинята от традицията на Уика), самия живот, светостта и единството на живота.


Този камък е свещен за червенокожите индианци и не бива да се използва без разбиране за маловажни неща. От него се изработват купи и свещените ритуални лули.

Паунова руда

Цвят: син металик, пъстър Чакра: третото око

•
Отваря третото око/челната чакра; стимулира психичното отваряне, психичното зрение и ясновидството.

· Поощрява вътрешното знание, повишава самоувереността по личния път, вдъхва увереност във видяното с психичното зрение.


· Улеснява психичното умение да се доверяваме на способностите си, благоприятства лечение то от разстояние.


· Помага в създаването на личната реалност и проявяването чрез визуализация.


Пекоски диамант (Пекоски кварц)

Цвят: оранжев Чакра: сакралната

· Трансформира и преобразява гнева; превръща в разбиране гнева и яростта от настоящия и миналите животи.


· Подтиква ни да простим на себе си и другите; помага в лечението на минало сексуално насилие, емоционално насилие, изнасилване, побой; отстранява от аурата кармичните модели на насилието.


· Лекува вътрешното дете.


· Улеснява премахването на нишките от всички чакри на кундалини, предпазва сетивните лечи тели, които поемат чуждите симптоми, освобождава взаимосвързващите картини между лечителя и пациента.


· Задълбочава състраданието към другите и към себе си.


Пемза

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Подпомага отварянето на сърцето и превъзмогването на старата болка и изолация, особе но при хората, които сами си усложняват живо та с трудния си характер.

· Насърчава деликатността и крехкостта, пови шава способността да даваме на околните и да ги допускаме до себе си.


· Поощрява емоционалното лечение, ускорява възстановяването, развива способността да се доверяваме.


· Благоприятства изцелението на стари емоционални рани, като ги огрява със светлина.


* Перидот

Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената

· Балансира процеса на емоционално освобождаване и лечение, регулира детоксикацията на емоциите до поносими нива.

· Лекува емоционалната и физическа болка; облекчава страданието.


· Вдъхва емоционално равновесие, сигурност и вътрешен мир.


•
Благоприятства физическата детоксикация и помага на вътрешните органи - черен дроб, бъбреци, пикочен мехур, жлъчен мехур, стомах; лекува язва, възпаление на червата, бъбречни инфекции.

Перла

Цвят: бял Чакра: теменната

· Успокоява и лекува негативността и борбата в живота ни.


· Заобикаля негативната енергия със светлина, разсейва отрицателната енергия, лекува нега тивните мисли и мисъл-форми.


· Извежда прикрепванията и психичните нападения извън аурата, улеснява премахването на негативните кармични модели, изпълва аурата с лечебна светлина.


· Успокоява и умиротворява емоциите, лекува негативния вътрешен глас и подличности.


Пикасов камък

Цвят: черно и кафяво Чакра: земната

· Отваря галактическите чакри за контакт с положителни извънземни Същества, като съще временно заземява човека в Земята.

· Улеснява контактуването с извънземните пазители на Земята и земните лечители, действа като космически приемник.

· Помага на екстрасенсите, които се занимават с лечение на Земята, предпазва от негативни извънземни и създания, помага на звездните хора, инкарнирани в земни тела.


· Развива ченълинга, интуицията, съзидателността, вдъхновението.


Пирит

Цвят: златист металик Чакра: слънчевият сплит

· Усвоява и проявява висшата енергия, стабилизира енергийните нива и прием.


· Приема повишени нива на енергия/светлина, без да води до разпиляване или стрес.


· Осигурява оптимално използване на психична та енергия, успокоява.


· Благоприятства просперитета и способността да проявяваме земните нужди и изобилие, едновременно извисява и заземява.


Пироморфит

Цвят: черен, пъстър Чакра: земната

•
Поражда душевна връзка с всички форми на живот на Земята, състрадание към всички Същества на планетата.

· Улеснява психичното общуване с девите на растенията и минералите, природните духове, насекомите, дърветата, животните.


· Подтиква към осъзнаване на факта, че животът е един и това, което вреди на едно нещо, вреди на всичко останало.


· Насърчава служенето в полза на Земята и лечението на Земята.


Полускъпоценен кремък

Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната

· Очиства емоционалното тяло от енергиите на сексуалното, емоционалното и физическото насилие.


· Лекува травми от настоящия и предишни животи, не позволява на сегашните травми да се превърнат в кармични модели, лекува инкарнационните кармични модели на насилие.


· Свързва с Богинята, поражда самоупълномощаване.


· Вдъхва радост от женската природа, помага за цялостното лечение на жената.


Родонит

Цвят: розово и черно Чакра: сърдечната

•
Заземява емоционалните полети в земната реалност.

· Подпомага разпознаването на истината от бляновете във взаимоотношенията (за хората, кои то се влюбват твърде бързо и твърде често).

· Помага ни да възприемем увлечението си като човек от плът и кръв.


· Подхранва зрелостта в любовта и взаимоотношенията, помага ни да разграничим истината от фантазията в любовта.


* Родохрозит

Цвят: розово и жълто Чакра: сърдечната

· Очиства сърдечната чакра и емоционалното тяло от нуждата да страдаме.

· Премахва кармичната вина като "Кръста на свети Михаил", освобождава страданието от миналите животи, задържано в сегашната аура.


· Препрограмира емоционалното тяло да прие ма радост, изцелява умението да даваме и получаваме.


· Лекува хроничните самообвинения, очиства от физическите и емоционални отрови, лекува смущения в храносмилането и язви.


Родохрозит  - кристал

Цвят: прасковено, червено Чакра: каузалното тяло

•
Лекува блокажите, които възпрепятстват навлизането на духовната енергия в линията хара.

· Отпушва блокираната способност да познава ме и проявяваме жизнената си мисия и кармични ангажименти за тази инкарнация.

· Лекува липсата на връзка с Богинята, липсата на духовност в живота и неспособността да прозрем смисъла на Битието.


· Не позволява на емоционалните причини за рака да се проявяват, помага на онези, които умират, понеже са отказали да изпълнят договорите си за този живот.


* Рубин

Цвят: червен Чакри: коренната и перинеума

· Усилва енергията на жизнената сила в коренната чакра и линията на кундалини.


· Свързва кундалини и линията хара в перинеума, а следователно и жизнената сила със смисъла на живота на физическо ниво.


· Стимулира волята за живот и способността на тялото да осъществи инкарнацията.


· Облекчава физически студ, слабост, хронични болести на кръвта, хронична умора, липса на тонус.


Рубин  - звезден

Цвят: червено-лилав Чакра: каузалното тяло

· Внася информация/светлина в съзнателното осъзнаване.

· Улеснява контакт с духовните водачи, ангелите, позитивните извънземни Съществата от други измерения и Богините.


· Подпомага ченълинга и автоматичното писане на информация от други нива, черпи информация от и установява връзка с мисловната и земната мрежа.


· Помага на екстрасенсите, които прекарват твърде много време извън тялото си, стабилизира всички нива.


· Помага при хронична умора, слабост и омаломощаване.


Салмонит

Цвят: телесен, бежов Чакри: двигателните

· Премахва енергийните блокажи в колената, като лекува способността ни да напредваме в живота и по личния житейски път.

· Помага на онези, които се съпротивляват или страхуват от кармичната мисия на живота си.


· Лекува закостенялостта и сковаността на емоционално ниво.


· Помага при заболявания на стъпалата, колена та и краката - изтръпване, разширени вени, лошо кръвообращение, синдром на Рейно, увреждания и болки в колената и стъпалата, артрит на колената.


Сапфир - жълт

Цвят: златно, жълто Чакра: хара

· Придвижва енергията на жизнената сила по каналите на линията хара и микрокосмическата орбита на ци гун, развива способността на хара да задържа земна и небесна ци.


· Увеличава духовната енергия в етерното и емоционалното тела.


· Укрепва предаността на личната мисия и кармични ангажименти, помага ни да осъществим личния си път.


· Благоприятства изобилието и просперитета.


· Лекува изтощение, депресия, нисък тонус, хронична умора.


Сапфир  - звезден (само естествен)

Цвят: синьо и сребърно Чакра: каузалното тяло

· Създава връзка за информация от други измерения и планети за самолечение и лечение на другите.

· Помага на учителите и лечителите да станат чисти проводници на лечение, улеснява връзка та и работата с ангелските Същества в лечението.


· Подкрепя хората, които служат на другите и планетата; помага ни да съзреем като душа, да станем бодхисатва.


· Облекчава изтощението на лечителя, помага му да се погрижи за собственото си здраве.


Сапфир  - син

Цвят: син Чакра: каузалното тяло

· Изпълва линията хара със светлина; подобрява общуването с и осъзнаването на духовните водачи, ангелите, Светлинното тяло, свръхдушата, универалната мисловна мрежа и Богинята.

· Активизира и проявява личното житейско призвание и го внася в земното съзнание; фокусира намерението и съзнанието върху осъществяването на личната мисия и кармични ангажименти за душевно израстване.

•
Обогатява живота с даровете на удовлетворението - радост, просперитет, душевен покой, красота.

Този камък притежава мощна и преобразяваща скъпоценна енергия, която действа бързо и с очевидни последици.

Седеф

Цвят: бял Чакра: третото око

· Успокоява, намалява стреса и тревогата, вдъхва увереност, че всичко ще бъде наред.


· Помага ни да видим положителната действи телност, лекува търканията в живота ни, помага ни да се научим да бъдем в потока на живота.


· Възпитава чувство за безопасност и сигурност, дава емоционален подслон.


· Балансира физическата енергия, усилва лимфната и имунната система, свързва ни с грижовната Майка Богиня.


* Селенит  - Ангелско крило

Цвят: бял Чакра: над личностната точка

•
Издига личната енергия нагоре по линията хара, изпълва я със светлина.

· Поощрява общуването с духовните водачи, ангелите и другите безплътни помощници и лечи тели.


· Улеснява връзката със света на ангелите и положителните извънземни същества.


· Вдъхва сигурност и увереност в собственото ни място във вселената, поражда усещане, че Азът не свършва с този живот в това тяло.


· Разширява познанието за строежа на душата и състоянията между животите, душата и свръх- душата; възстановява 12-те нишки на ДНК.


· Благоприятства лечението на душевното ядро, лекува и успокоява.


Този камък е много крехък и чуплив.

Селенит - прозрачен

Цвят: прозрачен, бял Чакра: над личностната точка

· Отваря, хармонизира и очиства ауричните тела; премахва енергийните блокажи; изпълва аурата със светлина; предава светлина/информация/енергия/ци; улеснява извисяването.


· Лекува Светлинното тяло, свързва със Земната и междупланетната мрежа, възстановява 12-те нишки на ДНК.


· Предава информация от Плеядите, осигурява защита, трансформира и лекува негативността, подпомага ченълинга.


Селенит - Пустинна роза

Цвят: бежов, бял Чакри: зрителните

· Дава духовна храна, свързва с Богинята Майка.

· Поражда усещане, че има кой да се погрижи за нас, чувство за безопасност и сигурност и че вселената и Майката бдят над нас.


· Дава сигурност, безопасност, усещането, че всичко е наред; поражда вътрешен мир.


· Помага ни да осъзнаем, че сме важни за универсалния план.


· Помага на кърмачките да имат достатъчно мляко, учи ни да се грижим и да приемаме чуждите грижи.


Селенит  - пясъчен часовник

Цвят: прозрачен, оранжев Чакра: хара

· Вмества личната мисия в живота на човека, поощрява към осъществяване на житейските цели в тази инкарнация.


· Помага ни да завършим и проявяваме кармичните си споразумения и да осъществим планираното душевно израстване, докато има време.


· Създава усещане за времето като физическо ограничение, прекратява протакането.


 Очиства хара чакрата и каналите по линията хара.

Селенит  - фантом

Цвят: прозрачно и бежово Чакри: двигателните

· Пренася духовните знания в земни действия, свързва духовността с ежедневието.


· Изпълва цялата линия хара/емоционално тяло със светлина; очиства, балансира и стабилизи ра всички хара чакри.


· Помага при неврологични заболявания, наранявания и травми; лекува удар; облекчава без сънието; прогонва кошмарите и нощните страхове.


· Успокоява, балансира, стабилизира, лекува и успокоява.


Септарин - жълт

Цвят: жълт и телесен Чакра: слънчевият сплит

· Отваря слънчевия сплит за приемане и усвояване на концентрирана енергия и целеустремен фокус.


· Поема енергия и психична информация от и за други хора, когато мислим за тях (независимо дали присъстват физически), насочва концентрирания психичен фокус.


· Улеснява невербалното и психично общуване между хората, намалява разсейването и разпи ляването на ментална енергия.


· Задълбочава психичните впечатления и информация; помага на психичните лечители, психичните гадатели и таро гадателите.


Септарин - кафяв

Цвят: кафяво и черно Чакри: заземяващите

· Развива способността за еднопосочен, земен фокус, помага ни да правим нещата едно по едно и да ги завършваме, преди да преминем към следващото.


· Помага на склонните да протакат, заземява разпиляната и разпръсната енергия.


· Помага ни да напредваме по пътя си целеустремено и неотклонно, вдъхва увереност в избрания земен път.


· Успокоява, заземява и центрира.


Серафанит

Цвят: сив, сребърен Чакри: зрителните

· Хармонизира душевните тела, отваря и хармонизира Светлинното тяло с вибрацията на астралното тяло.


· Хармонизира енергийните вибрационни стойности между телата и чакрите, привлича Аза на астралния близнак във физическата аура, очиства аурата.

· Улеснява контакта с духовните водачи, ангели те и Богинята; дава съзнание за нашето лично място в универсалния план.


· Подкрепя психичното зрение, подобрява одухотвореното виждане на света.


· Поощрява мир в света и в човека.

Серпентин

Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената

· Очиства, развива и разширява способността на линията хара да задържа енергия.


· Изхвърля отровите и очиства хара чакрите и линията хара от блокажи.


· Благоприятства заземяването и очистването, придвижва енергията в силен низходящ поток, който понякога създава неприятно усещане.


Този камък не притежава силна лечебна енергия.

Слонова кост (или кост)

Цвят: бяло, кремаво Чакра: третото око

•
Развива съзнание за древността на Земята, вдъхва уважение към всички растителни и животински видове.

· Поражда признателност към онова, което ни дават животните като храна и блага, повишава съзнанието за застрашените и изчезващи видове и възпитава зачитане към единството на живота.


· Насърчава ни да се грижим и да подкрепяме другите хора и животните и да получаваме същото на свой ред.


· Вдъхва възхищение към изобилието и живата красота на планетата.


Слънчев камък - жълт

Цвят: златист Чакра: слънчевият сплит

· Способства за светски успех, поощрява смелостта в работата и бизнеса, създава просперитет.


· Помага в намирането на работа и постигането на успех в нея.


· Развива организаторските заложби, яснотата на мислите, интелектуалната стимулация; поощрява бдителността, самоувереността и интуицията в бизнеса и финансите.


· Увеличава способността да черпим идеи и енергия, подобрява усвояването на идеи и енергия.


Слънчев камък - оранжев

Цвят: оранжево-златист Чакра: хара

· Очиства блокажите в хара чакрата, укрепва жизнената сила и хара.


· Премахва пречките към осъществяването на личната жизнена мисия, помага ни да изпълним кармичния си договор и да проявим мисията си в земен план.


· Събужда смелост, лекува страха, дава светъл лъч в мрака.


Слюда

Цвят: сребърен Чакри: зрителните

· Улеснява възприемането на очите като прозорци на душата, развива зрителните чакри като отражение на нивото на израстване и развитие на душата.


· Помага ни да разберем нивата и слоевете на душевния строеж и състоянието между животите.


· Подобрява психичната способност за визуализация, повишава способността да виждаме многобройните пластове на ситуацията от духовна гледна точка и да разграничим действителността от илюзията.


Виж: още лепидолит със слюда.

Слюда-мусковит

Цвят: сребърен Чакри: зрителните

· Подрежда и поставя в перспектива личните мисли, проблеми и приоритети; установява прилежен ред.


· Взима проблемите и ги представя поетапно за по-лесно преодоляване; разчупва големите проблеми и ги представя на малки, лесни етапи.


· Улеснява концентрацията и фокуса, помага за завършване на започнатото.


· Намалява стреса, поощрява живеенето в настоящето.


* Смарагд

Цвят: зелен Чакра: диафрагмената

· Лекува очистената и пречистена диафрагмена чакра и емоционалното тяло, препрограмира диафрагмената чакра и емоционалното тяло/линията хара.


· Обезврежда негативността и я трансформира в положителна емоционална енергия.


· Стабилизира; успокоява; вдъхва чувство за сигурност, хармония, близост с Богинята.


· Насърчава разбирането за личната жизнена ми-


сия във връзка с универсалния план, улеснява емоционалните и житейски преходи и промени.

Смитсонит - розов

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Помага ни да се доверим на другите, на себе си и Богинята.


· Отваря човека за другите, събаря стените, кои то възпрепятстват израстването и радостта на сърцето, отваря сърцето.


· Помага ни да се научим да обичаме и да даваме на другите, прогонва негодуванието и обвиненията, помага ни да простим на другите и себе си.


Смитсонит - синьо-зелен

Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната

· Отваря човека към потисканите емоции, за да ги очисти и излекува; лекува скръб, ярост, гняв, негодувание, тъга, мъка, сърдечна болка.

· Подкрепя процеса на освобождаване и го прави по-поносим.


· Лекува страха от собствените силни чувства, ускорява освобождаването.


· Изпълва аурата с мир, изцеление и сигурност.


* Содалит

Цвят: синьо и бяло Чакра: третото око

· Балансира чакрата на хипофизата и третото око; лекува лимфната и ендокринната системи, нервните окончания, зрителните нерви.


· Насърчава отключването на психичното зрение, помага на начинаещите екстрасенси да приемат способностите си, успокоява страха от психичните видения и способности.


· Помага ни да отпуснем юздите и да се доверим на Богинята и процеса.


· Успокоява и лекува централната нервна система.


Соколово око

Цвят: черно и сребристо Чакри: зрителните

· Действа за увеличаване на психичната способност да виждаме какво не е наред и да го променяме, превръща отрицателната енергия в положителна, лекува донесената от миналите инкарнации негативна енергия.

· Повишава способността да виждаме и отстраняваме кармичните прикрепвания и негативни те същности в аурата, очиства и заземява отри цателната енергия от линията хара, развива способността да виждаме и очистваме куките в хара чакрата.

Подобрява нощното и психичното зрение.

Сребърен аура кристал

Цвят: прозрачен, иридесцентен Чакра: над личностната точка

· Изпълва ауричната обвивка със светлина на нивото на етерното и астралното тяло, лекува аурата на етерното и емоционалното тяло.


· Възстановява енергийните разкъсвания, пред пазва аурата от чуждата негативна енергия и психични атаки.


· Изхвърля негативната енергия от аурата (но не от чакрите).


Виж: още аква-аура кристал.

Ставролит (Самодивски кръст)

Цвят: сив, черен Чакри: зрителните

· Помага ни да видим света както го възприемат феите и "малките хора"; помага ни да видим девите на природата, земните духове, водните духове и дървесните духове и да си сътрудничим с невидимия свят.

· Помага на градинарите, ароматерапевтите, кристалолечителите.


· Привлича помощта на Земните духове и Май ката Земята, лекува с помощта на природата и планетата.


· Зачита четирите посоки, повишава осъзнаване то на израза "Каквото горе, това и долу."


Стилбит

Цвят: оранжево и прозрачно Чакра: хара

· Свързва надличностната точка с хара чакрата, прокарва енергията като информация по цяла та линия хара.


· Подпомага психичните знания, напътствия и насоки.


· Дава информация за душата, душевния строеж, духовните реалности.


· Ускорява лечението на духовното ядро и пови шава способността да получаваме духовна енергия и психична информация.


· Дава достъп до живата библиотека, повишава приема на небесна ци, очиства и пречиства хара чакрата.


* Сугилит

Цвят: пурпурно и черно Чакра: теменната

•
Отваря, очиства и балансира каналите и чакрите на кундалини.

· Помага на духовното Същество да живее добре на земното ниво, смекчава суровите условия на Земята за духовно ориентираните Същества.

· Подтиква към живот в настоящето вместо в миналото или бъдещето, надмогва ограничени ята на времето.


· Лекува тялото чрез ума, поощрява кармичното лечение и връзка с Непразнотата и Богинята вътре в нас.


· Настройва личната ни вибрация към тази на Земята и мисловната мрежа на планетата.


· Прогонва и лекува отчаянието, премахва враждебността, облекчава несигурността.


· Балансира лявото и дясното мозъчно полукълба; помага при дислексия, инсулт, епилепсия.


Сфалерит

Цвят: черен Чакра: земната

· Помага на душите от други планети, които сега са в земни тела, да се почувстват част от живота на тази планета.


· Помага ни да се почувстваме част от Земята, лекува самотата, намалява отчуждението от другите и обществото, намалява усещането за различност и изолираност.


· Облекчава копнежа по звездния дом.


· Помага при алергии, подобрява заземяването.


Сяра

Цвят: жълт Чакра: диафрагмената

· Очиства физическото тяло от болести с емоционален произход.


· Лекува кармични болести като премахва източника им в този или минал живот.


· Фокусира се главно върху настоящите заболявания, проявени в тялото от миналото и пренасяни от други животи.


· Лекува кожни болести, астма, белодробни заболявания.


Талк

Цвят: бял Чакри: зрителните

· Благоприятства визуализацията, развива способността да видим каменния блок като завършена статуя.


· Вдъхновява творчеството, създаването на скулптури.


· Помага при създаването на визуализираната реалност, кара мечтата да оживее по силата на майсторството и опита, подтиква художниците да разгърнат своя потенциал.


· Помага ни да работим с ръцете си и да завършим започнатите проекти.


Танзанит

Цвят: синъо-лилав Чакра: каузалното тяло

· Отваря чакрата на каузалното тяло, за да позволи развиването на ново духовно съзнание, очиства емоционалното тяло на нивата на духовните чакри.


· Поражда интерес към метафизиката, духовността и психичната работа.


· Подтиква човека да направи разлика между сегашния си начин на живот и възможността да живее по-съзнателно, отключва съзнанието и осъзнаването.


· Помага при вземането на духовно повлияни житейски решения.


Тектит

Цвят: черен Чакра: земната

· Разширява, хармонизира и очиства всички чак ри на кундалини и линията на кундалини; свързва линиите кундалини и хара.


· Предпазва енергията; улеснява заземяването в земната реалност; дава безопасност и сигурност.


· Извиква положителна помощ от извънземни източници, осъществява връзка с лечители от Плеядите и закрилници на планетата.


· Превръща човека в проводник на извънземна помощ за планетата.


· Предпазва аурата от негативно извънземно вмешателство, помага при отстраняването на негативните енергийни импланти.


Тигрово желязо (тигрово око с хематит)

Цвят: кафяво и черно Чакра: земната

· Заземява, понижава стреса като намалява чувствителността.


· Пази при война и опасност.


· Предпазва и затваря чакрата на слънчевия сплит като закотвя нейната енергия в Земята.


· Помага на свръхчувствителните към градския шум и замърсяване и на хората, които в попиват чуждите емоции.


Този камък е подходящ за мъжете и за хората, чието скорошно психично отваряне все още не е заземено и обуздано. Използвайте го само при необходимост, но не го носете постоянно.

Тигрово око - златно

Цвят: златно, кафяво Чакра: слънчевият сплит

•
Прави човека невидим за източниците на негативна енергия, пази от психично нападение.

· Очиства негативната енергия от слънчевия сплит, връща негативната енергия на онзи, кой то я е изпратил.


· Предпазва от злополуки пътниците и автомобила.


· Развива умението да различаваме злото, усилва физическото зрение.


Тигрово око -  червено

Цвят: червено, кафяво Чакра: перинеумът

· Свързва линиите кундалини и хара в коренната чакра/перинеума, улеснява всмукването на земна енергия в тялото и системата на чакрите.


· Отприщва протичането на микрокосмическата орбита на ци гун по линията хара.


· Повишава енергията на жизнената сила по каналите на хара, издига кундалини.


Титаномагнетит

Цвят: кафяв металик Чакри: заземяващите

•
Предпазва аурата от негативна енергия и психични атаки, премахва негативната енергия от аурата със силата на магнетизма, балансира ауричната енергия и акупунктурните меридиани.

•
Отблъсква негативността към нейния източник, създава щит срещу вредните вибрации, но пропуска положителната енергия.

Титаномагнетитът има свойството да се очиства сам и обикновено се използват по два къса.

* Топаз - златен

Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит

· Стабилизира промените в живота и житейския път от раждането до смъртта, лекува аурата на етерния двойник.

· Балансира енергийните потоци в централната нервна система.


· Балансира фината настройка на тялото, ума и емоциите на всички нива.


· Очиства и лекува Светлинното тяло, насърчава прераждането по време на инкарнация (цялостен кармичен житейски поврат).


· Стабилизира дълбоката лечебна работа и ауричната промяна, предпазва аурата в хода на промените.


· Пречиства и изхвърля отровите, подкрепя и лекува кръстно-черепния гръбначен ритъм.


Топаз  - прозрачен

Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка

· Насочва енергията на жизнената промяна и трансформация към емоционалното тяло.


· Започва период на промяна и преход, насърчава положителните поврати.


· Благоприятства израстването, кармичното очистване, лечението на душевното ядро.


· Предизвиква внезапни промени в енергийното равновесие, освобождава от негативни създания и прикрепвания.


Топаз - син

Цвят: светлосин Чакра: гърлената

· Помага на човек да почувства гнева си и да се освободи от него, подтиква към осъзнаване на емоциите и емоционалната болка.

· Помага ни да познаваме истинските си чувства и да ги зачитаме, учи ни да се отърсваме от гнева и негодуванието.


· Насърчава ни да прощаваме на себе си и другите, предава личната болка на Богинята за изцеление.


Топаз - шампанско

Цвят: кремав, бежов Чакри: двигателните

· Насочва енергията от духовното ниво (линията хара) към проявление в земен план.


· Усилва движението на енергията от главата към краката.


· Предизвиква житейски промени и трансформации, преобразява инерцията по духовния път във физическо движение на земно ниво.


· Възпитава преданост към и осъществяване на кармичните прединкарнационни ангажименти и мисията на живота.


· Прекратява протакането в лицето на действието и промяната, задържа човека на избрания жизнен път.


Тулит

Цвят: червен Чакра: коренната

· Издига земната енергия нагоре по чакрите на кундалини, като ги балансира и очиства.


· Благоприятства пускането на корени в заземената лична реалност, поощрява житейската ми сия и устойчивост.


· Вдъхва скромност и балансирано его, подтиква ни да се осъзнаем като част от целия живот.


• Балансира женската полова система, облекчава ПМС и заболяванията на червата.

Турмалин - динен

Цвят: розово и зелено Чакри: сърдечната и каузалното тяло

· Лекува и отключва способността да стигаме до другите.


· Вдъхва вяра в себе си, другите и Богинята; поощрява любовта към себе си и универсална та любов.


· Насърчава служенето в полза на планетата, по мага на ранените лечители и хората, преживели насилие в миналото.


· Лекува и премахва сърдечните белези.


· Внася поетите преди инкарнацията кармични ангажименти и мисия на живота в сърцето на човека, отваря сърдечната чакра и чакрата на каузалното тяло.


* Турмалин  - зелен

Цвят: зелен Чакра: диафрагмената

· Отваря и отпушва диафрагмената чакра, пречиства и освобождава негативните емоции от линията хара и личната житейска мисия.


· Очиства емоционалното тяло от минали и настоящи травми и негативни емоционални модели.


· Пази човека в процеса на детоксикация, като му осигурява аурично изолиране, безопасност и сигурност; очиства от отровите аурата и чакрите на етерно/кундалини и емоционално/хара ниво.

· Пречиства жлъчния мехур и черния дроб на емоционално ниво.


Този камък действа много дълбоко и бързо и може да предизвика интензивно очистване.

Турмалин  - лилав

Цвят: пурпурен Чакра: теменната

· Предпазва, отблъсква и очиства от прикрепени духове, негативни създания, обсебване и нисши създания.

· Предпазва и отстранява негативните извънземни импланти и вмешателства.


· Пречиства човешката енергийни система на етерно, емоционално, ментално и светлинно- телесно ниво от негативни нашествия от този живот (но не лекува донесените от миналите инкар нации).


· Изпълва със светлина каналите на кундалини и хара и ауричните тела.


Турмалин  - прозрачен

Цвят: прозрачен, сребърен Чакра: над личностната точка

· Осигурява защита и очистване на цялата аура.


· Установява контакт с позитивни извънземни Същества, духовни водачи, ангели, извисени лечители.


· Улеснява ченълинга, автоматичното писане.


· Очиства и енергизира каналите на хара и кундалини, възстановява 12-те нишки на ДНК, лекува уврежданията на душевното ядро.


· Спомага за получаване на кармична милост, изпълва всички нива с информация/светлина, универсален лечител.


Турмалин  - розов (рубелит)

Цвят: червено-лилав Чакра: каузалното тяло

· Придава дълбоко успокояваща любовна енергия, отключва и лекува цялото емоционално тяло.

· Внася личната житейска мисия във всички чак- ри по линията хара и в съзнателно осмисляне в земен план.


· Балансира енергийния поток в каналите и чакрите на хара и кундалини.


· Отстранява блокажите и негативността от цялата аура и системата на чакрите на всички нива.

· Трансформира негативността в положителна емоционална енергия; изпълва каналите и чакрите на емоционалното и етерното тяло със светлина/информация, мир, радост, универсал на любов.


· Вдъхва състрадание към себе си и към другите и поощрява живот на служене; подкрепя поели те по пътя на бодхисатвите.


Турмалин - син

Цвят: син, синьо-зелен Чакра: тимусната

· Отваря и очиства тимусната чакра, свързва ли нията хара/емоционалното тяло с каналите на кундалини/етерното тяло.

· Очиства и стабилизира линията хара и хара чакрите.


· Трансформира емоционалното лечение във физическо изцеление на болестта.


· Фокусира индивидуалната житейска мисия към служене на планетата и хората; поражда желание и преданост към избрания жизнен път и призвание; предпазва цялата аура и личната мисия.


· Помага на свикналите да се раздават да се научат и да получават, помага на положилите Обета за бодхисатви да живеят в равновесие.


• Помага на лечителите, поощрява енергийния поток в централната нервна система.

* Турмалин  -  черен

Цвят: черен Чакра: земната

· Предпазва аурата и инкарнацията, вкарва земната енергия в коренната чакра и каналите на кундалини.

· Действа като защитна броня, абсорбира и трансформира негативната енергия и негативните мисъл-форми от нас самите и от другите, дава закрила срещу психични нападения и обсебващи духове.


· Лекува страха и паниката, вдъхва чувство за безопасност и сигурност.


· Активира способността да се заземяваме и центрираме, поощрява пускането на корени в Земята и тялото.


· Поражда чувството, че сме добре дошли на Земята, повишава способността да оставаме вътре в тялото си.


Турмалин - черно кадифе

Цвят: черен Чакра: земната

•
Отваря и балансира линията хара и всички хара чакри.

· Дарява с жива енергия, която разширява, хармонизира и премахва енергийните блокажи.


· Отстранява препятствията, които пречат на осъществяването на житейската мисия; насочват кармичните ангажименти на инкарнацията към физическо проявление.


· Улеснява установяването на връзка със земната ци за черпене на живителни сокове от планетата.


· Позволява навлизане в Празнотата и Непразнотата за освобождаване от  ограниченията и негативната карма.


· Заземява и центрира, повишава сигурността и стабилността.


* Тюркоаз

Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната

· Отваря, очиства и развива тимусната чакра; свързва каналите на кундалини и линията хара.


· Лекува блокажите в гърлената чакра от сегашния и миналите животи; отваря, изцелява и освобождава страха и мъката от настоящия и миналите животи.


· Лекува тъгата от живота и делата ни в него, изцелява кармичния и настоящия срам и вина.


· Свързва физическото и духовното съзнание, развива вътрешна сила и спокойствие.


• Лекува емоциите и емоционалното тяло, подобрява общуването и съзидателността.

Улексит (телевизионен камък)

Цвят: прозрачен Чакри: зрителните

· Вдъхновява и стимулира визуалната образност, подава видения и информация от други измерения и планети.

· Отваря прозорец към нови и други светове.


· Развива способността да творим и лекуваме чрез визуализация.


· Улеснява волевата трансформация на действителността, създава нови възможности и реалности, като ни позволява да ги съзрем, а после да ги осъществим наяве.


· Улеснява проявлението и го прави по-прецизно.


Унакит

Цвят: розово и зелено Чакра: диафрагмената

· Очиства диафрагмената чакра от токсични емоции и стара болка.


· Освобождава гнева, негодуванието и желание то за отмъщение, така че да ги осъзнаем и пречистим.


· Поражда отвращение от негативните емоции, предизвиква съзнателна трансформация на негативността.


· Поощрява осъзнаването на единството на живота.


Уондърстоун

Цвят: оранжев, бежов, пъстър Чакра: сакралната

· Улеснява намирането на позитивни картини и образи, които се съхраняват в сакралната чакра, лекува нараненото вътрешно дете.


· Поощрява осъзнаването на разнообразието и чудото на живота на Земята и собствения ни живот в тяло.


· Позволява ни да видим ползата, положителни те неща или уроците във всяка една ситуация.


· Стимулира любознателността, помага ни да видим света с детски очи.


Повечето камъни за сакралната чакра освобождават складираните негативни образи, за да бъдат очистени. Този отключва и съживява хубавите спомени и положителните неща.

Фенакит

Цвят: бял, прозрачен Чакра: над личностната точка

· Активизира линията хара/емоционалното тяло; вкарва Небесната ци/Богинята в чакрите, каналите и меридианите на хара и кундалини.

· Изпълва ауричната електрическа система със светлина/информация; увеличава потока на светлина през аурата, чакрите и каналите.


· Балансира енергията, успокоява и стабилизира.


· Хармонизира ауричните тела, улеснява лечението на душевното ядро, проявява 12-те нишки на ДНК, лекува травмите и уврежданията в ауричното поле на всички нива.


· Осигурява енергийна защита, помага ни да се почувстваме част от големия план на Богинята.


Флуорит - зелен

Цвят: зелен Чакра: сърдечната

· Прехвърля промените и препрограмирането на ниво ментално тяло/ум към емоционалното тяло и сърдечната чакра.


· Използва ума за премахване на емоционалните травми от настоящия живот.


· Усилва ефективността на утвържденията и мантрите, улеснява визуализацията и медитация.


· Лекува сърдечните белези, ускорява емоционалното освобождаване, отваря сърцето за разбиране на случилото се в миналото, помага в интегрирането на разслоените личности.


* Флуорит  - златен

Цвят: златист, жълт Чакра: слънчевият сплит

· Пречиства менталния достъп до Светлинното тяло, подобрява достъпа до менталната мрежа.


· Стимулира, очиства и лекува всички способности на ума - интелекта, визуализацията, психичните способности, психичното лечение, невролингвистичното програмиране, менталното препрограмиране, кармичното освобождаване, усвояването на идеи и енергия.


· Улеснява отстраняването на нишките и куките в чакрите, премахва прикрепванията, лекува подличностите и негативните вътрешни гласове.


Флуорит - прозрачен

Цвят: прозрачен, сив Чакри: зрителните

•
Функционира като компютърен чип, давайки достъп до подсъзнателния ум и неизползваните 90 % от мозъка; настройва мозъка като компютър; извиква информация/светлина.

· Дава достъп до мрежата на менталното тяло, Земната мрежа и междупланетната мрежа.


· Подпомага телепатичното общуване с други хора, безтелесни същества, духовни водачи, извънземни същества.


· Улеснява общуването с животните и другите форми на живот.


· Препрограмира негативните мисъл-форми и модели, лекува раздвояването на личността, осигурява психичен защитен филтър.


* Флуорит - пурпурен

Цвят: пурпурен Чакра: теменната

· Улеснява програмирането на ума на духовно ниво, дава достъп до духовна информация от Светлинното тяло.

· Способства за осъзнаването на духовната информация от външните аурични тела.


· Развива умението за медитация, ускорява психичното развитие, подпомага самоопределяне то като част от универсалния план, подхранва целостта и духовния мир.


Флуорит - розов

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Препрограмира ума на астрално/емоционално ниво, лекува астралното тяло, улеснява привличането на астралния Аз/астралния близнак в тялото.


· Помага на душата да възстанови откъснатите си части, лекува душевното разпокъсване.


· Улеснява емоционалната интеграция, облекчава страха и отчаянието, насърчава опрощение то към себе си и другите.


· Дава достъп до Богинята в нас; развива вярата в живота, любовта към себе си, самоупълномощаването, емоционалната цялостност.


· Лекува сърдечни заболявания, главоболие, мигрена.


Флуорит - син

Цвят: син Чакра: третото око

· Препрограмира ума и менталното тяло, черпи информация до Акашовите записи.


· Отстранява негативните кармични модели, пренаписва кармата; дава знание за миналото и миналите животи, за да излекуваме щетите от тях в настоящето; променя кармата към по-добро, като лекува миналото и така препрограмира настоящето и бъдещето.

•
Дава достъп до Господарите на Кармата, духовните водачи и ангелите, лекува пукнати ните в душевното ядро; прекратява негативни те мисловни модели.

Флуорит - синьо-зелен

Цвят: синьозелен Чакра: гърлената

· Отприщва сълзите, улеснява изразяването на потисната мъка и страх; подхранва способност та да помолим околните за помощ, лечение и утеха.


· Поощрява безопасното изразяване на гнева, освобождава и лекува гнева, преодолява страха.


· Способства за отърсването от скръбта и емоционалната болка, премахва мисъл-формата, че страданието е неизбежна част от живота.


Фосил (вкаменелост)

Цвят: кафяво, сиво, бяло Чакри: заземяващите

· Стимулира разчитането на древната мъдрост на Земята, дава древното земно съзнание и познание за силата и изконната мъдрост на душата.


· Дава достъп до дълбоката мъдрост на народите и планетата, Земята и произхода на душата.


· Дава знание за индивидуалната хроника на душата на тази планета и личната ни връзка със Земята.


· Вдъхва уважение към старостта; съзнание, че няма смърт или край.


· Подхранва заземяването, искреността, спокойните старини, вътрешната сила и търпението.


Фуксит

Цвят: светлозелен Чакра: диафрагмената

· Събира емоциите в диафрагмената чакра, за да ги отвори и отприщи, облекчава процеса на освобождаването.


· Помага при гадене.


Този камък не се отличава със силна лековита енергия.

Халит (сол)  - прозрачен

Цвят: прозрачен, бял Чакра: над личностната точка

· Дезинфекцира аурата от негативна енергия, негативни мисъл форми, същности и прикрепвания; отблъсква и премахва негативността.


· Предпазва от негативни същности, психични нападения и обсебвания.


· Подпомага преодоляването на негативни мис ловни модели и лоши навици.


• Не допуска любителите на алкохола да си отнесат вкъщи негативни прикрепвания от бара.

Халитът попива негативността, затова трябва да се пречиства редовно на слънце (не с вода), за да се освободи от нея.

Халит (сол) - розов

Цвят: розов, лавандулов Чакра: теменната

· Дезинфекцира теменната чакра и всички чакри и канали на кундалини от негативна енергия, същности, духовни обсебвания и прикрепвания.


· Отблъсква и премахва негативността от индивидуалната духовна нагласа, премахва блокажите към личното духовно отваряне и развитие, премахва блокажите от индивидуалните психични способности.


· Не допуска любителите на алкохола да се при берат с негативни прикрепвания от бара.


Кристалът попива негативността, затова трябва да се пречиства редовно на слънце (не с вода), за да се освободи от нея.

Халит (сол) - син

Цвят: син Чакра: третото око

•
Дезинфекцира третото око и всички чакри и канали на кундалини от негативна енергия, прикрепвания, същности, духовни обсебвания и психични нападения.

· Премахва негативните влияния от индивидуалните психични възприятия и психични сетива, особено ясновидството.


· Премахва блокажите към индивидуалното психично отваряне, развитие или способности.


· Лекува изопаченото чувство за реалност на ментално и психично ниво.


Този кристал изсмуква и попива негативност-та, затова трябва да се пречиства редовно на слънце (не с вода), за да се освободи от нея.

Халкопирит

Цвят: златист металик Чакра: слънчевият сплит

· Подпомага постигането на просперитет и изобилие отвътре и отвън, привлича блага и удобства.

· Поражда усещането, че имаме всичко необходимо, поощрява осъзнаването на вътрешното изобилие и увереността, че изобилието идва само отвътре.


· Създава финансова и материална сигурност; допринася за намирането на вътрешен мир в материалния свят; учи на независимост от материализма и на благодарност.


Халцедон - бял

Цвят: бял, прозрачен Чакра: третото око

· Дава усещане за светостта на живота, помага ни да се опознаем като част от универсалния план и цялост.


· Ускорява духовното израстване и съзряване; поражда уважение към светостта на всеки път, почит към Земята и всичко, което живее на нея. и уважение към себе си и другите като деца на Богинята.


· Поражда вътрешна хармония и разбирателство с другите, способства за световния мир.


Халцедон - розов

Цвят: розов Чакра: сърдечната

· Поражда състрадание, сърдечна откритост и сърдечна зрялост.

· Вдъхва уважение към единството на целия живот и светостта на всичко живо.


· Подтиква към осъзнаване на личното и чуждото страдание; повишава съзнанието за Богиня та и Богинята в нас; помага ни да опознаем себе си като част от Богинята, като дете на Богинята.


· Създава душевен мир и хармония; самоблагославящ камък.


•
Повишава женското самочувствие, притежава женска енергия.

Хаулит

Цвят: бяло и сиво Чакри: зрителните

· Създава и развенчава заблуди и илюзии в личния живот, помага при създаването и разпръсването на маските и ролите на ментално ниво.

· Разкрива самозаблудите и подвеждането на другите.


· Предотвратява разкъсването на реалността или отказа личната истина да се превърне в заблуда.


· Разширява съзнанието, премахва ограничения та; може да се използва градивно или негативно като изход за бягство, честно или безчестно към другите.


Хелиотроп (кървав камък)

Цвят: зелено и червено Чакри: двигателните

· Съсредоточава вниманието ни върху физическото ниво и земното измерение, намалява психичните възприятия и дразнители.


· Пречиства кръвта; вдъхва ни смелост да изживеем живота си на Земята и да продължим напред по житейския ни път; премахва онова, което може да ни разсее по житейския ни път.


• Подпомага постиженията в земен план, осигурява психична закрила.

Виж още яспис.

* Хематит

Цвят: черно върху червено Чакра: земната

· Заземява и стабилизира настоящата инкарнация на земното ниво.

· Лекува кармичния гняв и ярост, лекува онези, които са били воини в миналите и настоящия животи, вдъхва смелост в лицето на кармичните битки, по време на война или раждане.


· Помага ни да приемем и излекуваме тъмната си страна.


· Благоприятства мира и неагресията.


· Спира кървенето и кръвоизливите, предпазва от прекомерна загуба на кръв при раждане, помага при обилна менструация.


Хиденит (зелен кунцит)

Цвят: жълто-зелен Чакра: диафрагмената

•
Очиства физическото тяло от емоционалната болка, лекува заболяванията вследствие на потискани емоции от този и минал живот.

· Развива способността да изживяваме чувства та, премахва страха, вдъхва състрадание към околните и готовност да им помогнем.

· Повишава самосъзнанието, правилната преценка, умението да продължаваме напред; по ражда доверие в Богинята.


Хризоберил котешко око

Цвят: сиво-златист Чакри: зрителните

· Създава способността да виждаме като котка - нещата, които убягват на хората; извиква видения от други светове, измерения и планети; развива психичното зрение.

· Поощрява контакт с положителни извънземни лечители и учители.


· Подпомага сънуването и ясновидските сънища.


· Улеснява извънтелесните пътувания.


· Поражда близост и единение с котките, поощрява психичното общуване с малките и големи те котки.


* Хризокола

Цвят: синьо-зелен Чакра: тимусната

•
За женско универсално и вътрешно физическо лечение, създава връзка с Богинята.

· Помага ни да се осъзнаем като част от Богиня та.


· Свързва тимусната и гърлената чакри за из хвърляне на скръбта, тъгата и страха от емоционалното тяло и улеснява навлизането на радостта, увереността и душевния мир.


· Поддържа отърсването, предаването на болка та и тревогата в ръцете на универсалната любов.


· Ускорява емоционалното лечение от кръвосмешение, изнасилване, мастектомия и хистеректомия (в този живот).


· Лекува белите дробове, гърлото, сърцето, ПМС, мускулни спазми, възпаления.


Хризопрас

Цвят: зелен Чакра: сърдечната

· Утешава сърдечната болка и самотата, поощрява емоционалното равновесие, решаването на конфликтите, душевния мир, вътрешната си ла.


· Вдъхва смелост при справянето с истинските чувства, отваря и лекува стари травми и скръб.


· Поражда доверие в Богинята, учи ни да се движим в потока на живота и промяната, намалява страха.


* Хъркимърски диамант

Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка

· Извиква чиста любов и чиста информация/светлина; стимулира деликатната транс формация; внася хармония отвътре, с другите и с личния свят.


· Настройва ауричната енергия и етерното, емоционалното, менталното и духовното тяло; хармонизира физическия и духовния Аз.


· Поражда мисловна яснота, разширява съзнанието и позитивността, поражда усещане, че имате всичко необходимо.


· Помага ни да живеем мирно в настоящето, свързва другите измерения и звездите с личната житейска мисия и със Земята.


· Свързва индивида с универсалната мрежа, със Светлинното тяло и свръхдушата; улеснява възстановяването на целостта на душата; привличането на духовен другар и духовни приятели.


· Ускорява душевното изцеление, утешава.


Хюландит

Цвят: бял Чакра: третото око

•
Програмира менталното тяло за способността да създава собствената си реалност.

· Улеснява влизането в Празнотата - творческия/менталния източник на цялото съществуване.


· Благоприятства разбирането, че всички граници са в ума, лекува ума и премахва ограниченията.


· Развива способността да проявяваме добър живот.


* Целестит

Цвят: светлосин Чакра: каузалното тяло

· Лекува аурата, астралното тяло и Светлинното тяло; хармонизира телата.

· Подхранва връзката и сътрудничеството с Богините, духовните водачи, ангелите, природни те деви, девите на делфините, извисените Същества.


· Поощрява ченълинга; донася информация/светлина, лечение на душевното ядро, 12-те нишки на ДНК, психично развитие, духовно и кармично израстване.


· Вдъхва мир, представлява елемента Вода и способността да бъдем в потока на живота.


Цинабарит

Цвят: червен Чакра: коренната

· Стимулира жизнената сила и волята за живот, увеличава интереса към собствения живот и заобикалящата среда.

· Повишава индивидуалния стремеж към успех и създаване на потомство, поражда съзнание за биологичния часовник и изтичащото време и живот.


· Подхранва дълголетието, сгрява тялото, пови шава настроението, прогонва мисълта за самоубийство, предотвратява старческата сенилност.


· Повишава будността, фокусира върху земния живот, вместо върху духовното осъзнаване.


Цинкит  - кристалинен

Цвят: червено и златно Чакра: хара

· Предизвиква трансформация в огньовете на промяната за духовно и кармично израстване.


· Със силата на мъдростта превръща оловото в злато.


· Помага за изпълняването на кармичните ангажименти и житейската мисия.


· Подтиква към прераждане в този живот, улеснява встъпването.


· Предизвиква духовен катарзис; пречиства и очиства хара чакрите и линията хара/емоционалното тяло, стимулира енергията.


Циркон - прозрачен

Цвят: прозрачен Чакра: над личностната точка

· Съдържа всички цветове на дъгата като признаване на всички народи и култури, напомня за единството на целия живот.


· Благоприятства превъзмогването на расизма и етноцентризма, израстването в гражданин на света и преодоляването на уврежданията на емоционалното тяло вследствие на дискриминация като расизъм, аблизъм, хомофобия, женомразство.


· Изтръгва ни от позицията на жертви, поощрява позитивна любов към себе си, вдъхва любов към околните и уважение към всички.


* Цитрин  - естествен

Цвят: златист Чакра: слънчевият сплит

· Очиства и освобождава от отровите линията кундалини и емоционалното тяло.


· Регенерира тъканите, уравновесява гръбнака на


ниво меридиани и енергия, като балансира движението на ци по централната нервна система.

· Очиства, разширява и хармонизира ауричните тела; лекува, отваря и хармонизира етерното, емоционалното и менталното ниво; отваря светлинното тяло; изпълва аурата със светлина и ведрина.


· Стимулира интелектуалната и мисловната дейност.


· Помага при заболявания на пикочните пътища, бъбреците и храносмилателната система; улеснява усвояването на веществата.


Цитрин  - рутилов

Цвят: златист и металик Чакра: слънчевият сплит

· Издига енергията на слънчевия сплит до по-високо ниво, увеличава енергията и светлината.


· Подпомага усвояването на информация, деликатно и цялостно очиства чакрите и каналите на кундалини от отровите.


· Повишава интелекта, психичните способности и разбирането на психичната информация; задържа човек в тялото му, докато медитира и върши психична работа.


· Повишава самосъзнанието, насърчава просветлението, подпомага канализираното писане.


Цитрин - създаден чрез нагряване

Цвят: жълт Чакра: слънчевият сплит

· Подпомага поемането и усвояването на енергия, храна и идеи.

· Полезен за пикочната система, стимулира ума и енергията, издига енергията от слънчевия сплит нагоре, за да премахне блокажите в горните чакри.


· Очиства от отрови каналите на кундалини; повишава психичната способност, като я усилва; улеснява разбирането на психичната информация и контролира астралната проекция.


· Способства за самоосъзнаването и будността.


Чароит

Цвят: пурпурно и черно Чакра: теменната

· Свежда духовността на земното ниво, издига земната енергия до теменната чакра, одухотворява ежедневния живот.

· Създава повишено съзнание за съществуването на друга действителност освен материалното и физическото тяло, лекува тялото, като ни помага да осъзнаем кармата и висшия план.


•
Развива чувство за отговорност; лекува хората, които тиранично контролират околните, като ги подтиква да се осъзнаят морално; повишава етиката.

Шива Лингам

Цвят: кафяво и червено Чакра: перинеума

· Усилва връзката с Шива и Кали, Богинята и бога. (Шива се смята за мъж, но първоначално е бил жена.)

· Издига и заземява кундалини, свързва кундалини и линията хара, усилва заземяването в личната инкарнация и тяло.


· Улеснява съюза на тялото и душата и съюза на мъжкото и женското начало.


· Насърчава сексуалността, ускорява сексуалното лечение (особено при мъжете), предизвиква трансформация.


· По принцип лингамът се възприема като символ на пениса, мъжката сексуалност и мъжкия божествен аспект.

Шпинел  — червен

Цвят: червен Чакра: перинеума

•
Хармонизира аурата на етерното и емоционалното тела, свързва линиите кундалини и хара.

· Подмладява, възстановява и очиства от отровите аурата на етерния двойник.

· Удължава живота като балансира ци и премахва блокажите в енергийния поток, внася земната ци в тялото, стимулира микрокосмичната орбита ци гун в електрическата система на аурата.


· Действа като портал на живота и смъртта, инкарнацията и реинкарнацията.


· Повишава физическата жизненост, попълва изчерпаната енергия, облекчава изтощението.


Яспис - жълт

Цвят: жълто-бежов Чакри: двигателните

· Предпазва и възстановява аурата на етерния двойник от слабините надолу: бедрата, краката, колената, стъпалата.


· Предпазва хората, които придвижвайки се по своя житейски път, са склонни към разсейване и разпиляване; помага на онези, които са предразположени към злополуки или са тромави.


Този камък не се отличава със силна лечебна енергия, но е благотворен за някои хора, особено децата.

Яспис - картинен

Цвят: зелено, сиво, бежово Чакри: зрителните

· Стимулира визуализацията на сцени от настоящия и предишни животи, извиква видения от животи на други планети.

· Подтиква ни да осъзнаем красотата на Земята.


· Развива умението да визуализираме и медитираме, стабилизира градивността, дава нови идеи на художниците, премахва блокажите им и насърчава рисуването.


Яспис - кафяв

Цвят: кафяв и оранжев Чакра: хара

· Предпазва и възстановява енергийната аурична обвивка на етерния двойник; лекува всички разкъсвания в аурата от травми, обезболяващи и взимани по лекарско предписание или по собствено усмотрение лекарства, алкохол, страх, физическа болка или психична атака.

· Запазва целостта на аурата въпреки негативната енергия и чуждите мисъл-форми, улеснява филтрирането на негативното масово съзнание.


· Помага ни да очертаем границите между себе си и другите.


Яспис - леопардов

Цвят: кафяв и оранжев Чакра: хара

· Отключва съзнателното познание за живата библиотека, декодира историята на всички народи, които са идвали да колонизират Земята и техните родни планети.


· Декодира историята и произхода на всички видове, които са били донесени на Земята и са се развили тук, и историята на живота на Земята след пристигането на съществата от други планети.


· Съдържа ключовете за бъдещото развитие на Земните народи и видове, помага за проявяването и изцелението на 12-те нишки на ДНК.


· Пази онези, които работят с живата библиотека, увеличава информацията/светлината.


Яспис - леопардов

Цвят: кафяв и бежов Чакри: заземяващите

· Осигурява защита, когато човек върви по пътя си; пази го, докато осъществява своята мисия в живота и изпълнява кармичните си ангажименти в земен план.


· Оказва помощ по пътя, повишава безопасността и сигурността при постигането на житейските цели.


•
Заземява в ежедневния живот и ежедневната работа, помага ни да превърнем делото на живота си във всекидневно занятие или професия, усилва концентрацията и способността да се фокусираме.

* Яспис -  червен

Цвят: червено-оранжев Чакра: сакралната

· Балансира гнева и сексуалността, лекува женския гняв към мъжете, успокоява мъжката сексуална агресивност към жените.


· Балансира сексуалността и чувството в хомо- и хетеросексуалните връзки, насърчава сексуалната съвместимост между любовниците, вдъхновява тантристкия секс.


· Нормализира нередовния менструален цикъл, спомага за овулация, облекчава менструалните болки, предизвиква менструация.


За други видове яспис виж още хелиотроп, магълстоун и уондърстоун.

Пълнолуние в Рак 5 януари 1996 г.
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