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Kilka słów o tej książce:

Ta publikacja to prawdziwa biblia kryształów ochronnych, dzięki 
której nauczysz się ich używać. Głęboka i magiczna, ale też prak-
tyczna i napisana przystępnym językiem. Wszyscy empaci i wybitnie 
wrażliwi ludzie pracujący z kryształami powinni ją mieć. Brawo!

Krista N. Mitchell, 
autorka Change Your Energy i Crystal Reiki 

Wypakowana po brzegi przydatnymi informacjami i praktycznymi 
narzędziami do wykorzystania w codziennej pracy z kryształami. 
Ethan prowadzi czytelnika za rękę przez podstawy oczyszczania 
energetycznego i ochrony magicznej, a także pokazuje, jak używać 
innowacyjnych sposobów medytacji, aby zbudować własną magiczną 
barierę. Dzięki opisanym w tej książce ćwiczeniom będziesz w stanie 
uzdrowić swoją aurę zranioną atakiem magicznym. Niezależnie od 
tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z kryształami, czy masz całe 
dekady doświadczenia, na tych stronach na pewno znajdziesz coś, co 
będzie dla ciebie nowe. 

Nicholas Pearson, 
autor Crystals For Karmic Healing i The Seven Archetypal Stones
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Dedykacja

Dedykuję tę książkę wszystkim empatom, 
energoterapeutom, uzdrowicielom,  

mistykom i wysoce wrażliwym ludziom,  
a także Marisie – za całą Twą pomoc i wsparcie.
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ROZDZIAŁ 1 

Czym jest ochrona 
magiczna i dlaczego  

jej potrzebuję? 

Ochrona magiczna bywa także nazywana ochroną energetyczną, 
tarczowaniem lub magiczną samoobroną. Oznacza to, że chro-
nisz się przed złowrogimi energiami. Oczywiście mamy już sys-
tem obronny, działający podobnie do układu odpornościowego 
na poziomie fizjologicznym, ale nie zawsze działa on popraw-
nie. Niekiedy potrzebujemy nieco pomocy i  wsparcia. Kiedy 
mamy dużo energii, kiedy jest ona silna i „wibrująca”, większość 
z opisanych w tym rozdziale kwestii nie będzie dla nas żadnym 
problemem. 

A jednak utrzymywanie dobrego stanu ducha i czystego umy-
słu nie jest wcale takie łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie. 
Nie możemy przecież wszyscy wdrapać się na szczyt góry i całymi 
dniami medytować. Życie człowieka wypełnione jest wzlotami 
i upadkami. A niektórzy ludzie są bardziej niż inni wrażliwi na 
takie zmiany i ci „inni” powinni to zrozumieć. 
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Jestem zdania, że poznanie technik obronnych bardzo po-
zytywnie wpływa na pewność siebie i na ogólne samopoczucie 
człowieka. Chodzi o to, że sam podejmujesz decyzje, co wpusz-
czasz do swojego pola energetycznego, a czego nie akceptujesz. 
Dla niektórych ludzi to zupełnie nowy koncept. Być może i ty 
po raz pierwszy poczujesz się wolny od inwazyjnych energii. Być 
może dopiero rozwijasz swoje umiejętności i dociera do ciebie, 
że świat jest znacznie większy niż to, czego możemy doświadczyć 
za pomocą naszych pięciu zmysłów. A być może doświadczyłeś 
ataku magicznego i chcesz dowiedzieć się, jak przeciwdziałać im 
w przyszłości. 

Czym jest negatywna energia? 

Na stronach tej książki co i rusz będziesz trafiać na słowo „ener-
gia”. Mógłbym pisać „wibracje” lub „częstotliwość”, ale prawda 
jest taka, że większość ludzi, nawet tych niezwiązanych w żaden 
sposób ze środowiskiem, nazwijmy to, magicznym, rozumie po-
jęcie energii. Piszę tutaj o energii niefizycznej, duchowej i o tym, 
w jaki sposób ona na nas wpływa. 

Prawdopodobnie spotkałeś się już z pojęciami takimi jak „ne-
gatywna energia”, „złe wibracje”, „ciemna energia”, „zła energia”, 
„toksyczna energia” czy „niskie wibracje”. Niektórzy zastanawiali 
się, czy te pojęcia opisują coś rzeczywistego, czy w ogóle możemy 
ich w tym kontekście używać. Po pierwsze, nie używamy tutaj 
pojęcia „negatywny” tak, jak zrobilibyśmy to, opisując pozytyw-
ny i negatywny impuls elektryczny czy pola magnetyczne lub 
energie Yin i Yang. 

W naturze niektóre zwierzęta czy rośliny są niebezpieczne 
dla człowieka i podobnie jest w świecie energetycznym. Niektóre 
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z roślin, którymi żywią się zwierzęta czy insekty, są zabójcze dla 
ludzi. Nie wszystko jest z nami kompatybilne i nie każda energia 
to miłość i kolorowe tęcze. 

Zjawisko to jest subiektywne i różni ludzie różnie będą go 
doświadczać. Na pewno byłeś kiedyś w miejscu, gdzie bardzo 
podobało się innym ludziom, ale ty czułeś się paskudnie. Albo 
poznałeś ogólnie lubianego człowieka, który tobie jednak wy-
dawał się sztuczny, a może nawet wysysał z ciebie energię. Nie 
sądzę, żeby mądrze było to ignorować. 

Są też miejsca, w których wydarzyły się złe rzeczy, i zdaje się, 
że te energie nadal tam pozostają. Te ciężkie energie i negatywne 
emocje mogą przytłaczać ludzi, którzy są na nie wrażliwi. Możesz 
się kłócić, że nic, co wydarzyło się w przeszłości, nie jest tylko złe 
albo tylko dobre, ale i tak nie jest mądrze spędzać w tych miej-
scach za dużo czasu. 

A zatem w niniejszej publikacji będę używał pojęcia „nega-
tywna energia” w znaczeniu energii szkodliwej. Z dalszej części 
tego rozdziału dowiesz się więcej o tym, czym takie energie są 
i w jaki sposób na nas wpływają. 

Zrozumieć aurę

Zanim opowiem ci o tym, w jaki sposób działa ochrona ma-
giczna, ważne, abyś zrozumiał koncepcję energii twojego ciała. 
Każdy z nas otoczony jest polem energetycznym, które wypły-
wa z naszych fizycznych ciał i przenika je. Zazwyczaj określa 
się to zjawisko mianem aury. Aura ma wiele warstw i  może 
być widziana jako połączenie pól energetycznych związanych 
z naszym duchowym, mentalnym, fizycznym i emocjonalnym 
stanem. 
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Zazwyczaj w swoim kształcie aura przypomina owal lub jajo 
i wyciąga się z fizycznego ciała równo w każdym kierunku. Czy 
zdarzyło ci się poznać kogoś i mieć pewność, że już się kiedyś 
spotkaliście, że „nadajecie na tych samych falach”, nawet zanim 
czegokolwiek się o tej osobie dowiedziałeś? Prawdopodobnie wy-
nika to z tego, że na jakimś poziomie złapałeś kontakt z aurą tego 
człowieka. 

Aura to wyraz naszej energii i nastroju. Może być przydymio-
na i ciemna albo jasna jak słońce. Jej rozmiar też może wahać się 
od kilku centymetrów przestrzeni wokół ciała aż do kilku me-
trów. To pole energetyczne cały czas ulega zmianom, a Widzą-
cy dostrzegają je jako pole kolorowego światła wokół człowieka. 
Aura może mieć jeden lub wiele kolorów. Kolory to wibracja, 
a zatem w zależności od tego, co się dzieje w środku ciebie, takie 
kolory przyjmie twoja aura. Jest to mocno związane z czakrami 
i terapią kolorystyczną i może być skonsultowane z medium lub 
energoterapeutą. 

Energia każdego z nas wibruje w unikatowy sposób. To taki 
nasz energetyczny podpis. Może ona wchodzić w konflikt z aurą 
innych osób czy miejsc. Jeśli czyjaś energia jest bardzo negatywna 
lub opresyjna, może to wpływać na zmniejszenie się lub osła-
bienie aury innych. Pola energetyczne mają także swoistą prze-
puszczalność, jednak świat zewnętrzny ma mniejszy wpływ na 
mocne, silne aury. Każdy człowiek ma naturalne mechanizmy 
obronne, jednak część z nas jest silniejsza niż inni. W zależności 
od tego, jak zmienia się nasze samopoczucie w ciągu dnia, może 
być nam trudniej utrzymać wysoki poziom energii. 

Pamiętaj, że to właśnie z  aurą spotykają się wszystkie ze-
wnętrzne energie. To twoja bariera, dlatego ważne jest, aby utrzy-
mywać wibracje na wysokim poziomie, wzmacniać naturalne 
mechanizmy obronne i używać tarcz magicznych wtedy, kiedy są 
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one potrzebne. Twoja zewnętrzna energia jest pierwszą i prawdo-
podobnie najważniejszą linią obrony. 

Kiedy negatywna energia przeniknie do aury, zazwyczaj jest 
widoczna jako ciemny dym lub cień. Może także przydymiać 
kolory i odcienie w aurze. To trochę jak ciężki koc nałożony na 
twoją energię. Obniża wibracje i nastrój. Możesz to odczuć jako 
niewyjaśnione poczucie zagrożenia lub spadek nastroju. Możesz 
czuć się niekomfortowo, może cię odrzucać od źródła tej energii 
i możesz chcieć jak najszybciej od niej uciec. Często także możesz 
czuć się wyczerpany, jakby coś wyssało z ciebie energię. Najczę-
ściej intuicja da ci wyraźnie znać, że coś jest nie tak. 

Ale są też dobre strony. Kiedy wejdziemy w kontakt z do-
brą energią, zauważymy to. Nasza aura się rozjaśni, będzie wy-
raźniejsza i mocniejsza. Wibracje się podniosą, a  kolory będą 
to odzwierciedlać. Poczujemy wzrost energii, poprawę nastroju 
i zwiększoną percepcję sensoryczną. Możemy także poczuć ra-
dość, wewnętrzny spokój i ogólny dobrostan. 

Jeśli chodzi o negatywną energię przenikającą do aury i jej 
absorpcję, dość łatwo to wyczyścić. Z  czasem aura naturalnie 
się oczyszcza. Kiedy się kąpiemy, bierzemy prysznic czy śpimy, 
większość brudu samoistnie znika. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci 
się pokłócić się z kimś bliskim i pójść spać w podłym nastroju, 
a potem obudzić się radosnym jak skowronek? Czy zdarza ci się 
być kompletnie wyzutym z energii po ciężkim dniu, wskoczyć 
pod prysznic i poczuć, że całe to zmęczenie z ciebie opadło? 

Aktywne oczyszczanie aury jest nawet szybsze i pozwala ci 
przejąć kontrolę nad własną energią, niezależnie od tego, gdzie je-
steś i co robisz. W dalszej części książki opowiem ci, jak to zrobić*. 

* Więcej informacji na temat oczyszczania i wzmacniania aury znaleźć można w książ-
ce „Skuteczne techniki kompleksowego uzdrawiania aury” autorstwa Laury Styler. 
Publikacja do nabycia w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.). 
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Znaczenie czakr

Czakry to centra energetyczne w  większości położone wzdłuż 
kręgosłupa i pośrodku osi aury. Poza głównymi czakrami istnieje 
też wiele innych, mniejszych, rozsianych po całym fizycznym cie-
le i wokół niego. Głównym celem czakr jest umożliwienie prze-
pływu energii i siły witalnej przez ciało i aurę. 

Każda czakra ma do spełnienia inną rolę. Różne aspekty życia 
i naszej świadomości związane są z różnymi czakrami. Nie są one 
w swojej naturze wyłącznie duchowe. Wiele z nich ma wpływ na 
świat fizyczny i nasze codzienne życie. 

Każda czakra wibruje na innej częstotliwości, więc Widzący 
postrzegają je jako różnokolorowe. Tradycyjnie przedstawia się je 
jako punkty, okręgi lub kwiaty lotosu. Współcześni energotera-
peuci często opisują je jako wiry kolorowego światła. 

Tak samo jak aurę, czakry można wytrącić z równowagi i do-
prowadzić do stanu, w  którym będą absorbowały negatywną 
energię. Wyczuwamy i „przetwarzamy” energię za pomocą czakr, 
więc każdy atak magiczny zostanie przez nie odebrany. 

Poniżej przedstawiam diagram z wyjaśnieniem, gdzie leżą i jak 
nazywają się poszczególne czakry. Te, które widzisz po lewej stro-
nie, to tradycyjne czakry główne leżące w ciele fizycznym. Te po 
prawej to czakry wyższe, w większości znajdujące się poza nim. 

Chciałbym skupić się na kilku spośród wymienionych, ponie-
waż są one wyjątkowo wrażliwe na absorpcję negatywnych energii. 

Czakra trzeciego oka
Trzecie oko zlokalizowane jest pomiędzy i ponad oczami, na czo-
le. To wyjątkowe, magiczne centrum energetyczne. Wiele ataków 
może być przez nie zarejestrowanych i to dzięki niemu widzimy 
i wyczuwamy świat duchowy. Trzecie oko jest także związane 
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z umysłem, więc każdy, kto będzie próbował mentalnie na ciebie 
wpłynąć, skupi się na właśnie na nim. Empaci często absorbują 
myśli innych przez tę czakrę, co bywa dla nich dezorientujące. 

Czakra gardła
Znajduje się w  szyi w okolicy strun głosowych. Jest związana 
z tym, w jaki sposób się komunikujemy i wyrażamy nasze myśli, 
pomysły i opinie. Jest związana ze słowem mówionym i pisanym. 
Jeśli komuś nie podobają się twoje opinie lub sposób ich wyraża-
nia, może tutaj skierować swoją energię. 

Czakra serca
Jest umieszczona w centralnej części klatki piersiowej. Jest zwią-
zana z miłością, związkami i emocjami. Możesz o niej myśleć jak 
o bramie do twoich uczuć. To tutaj będzie się kumulowała nega-
tywna energia z przykrych doświadczeń w twoim życiu, a nawet 
z doświadczeń innych, jeśli jesteś empatyczny. Ktoś, kto czuje 
się przez ciebie emocjonalnie zraniony, może energetycznie skie-
rować swoją złość właśnie tutaj. Wampiry energetyczne często 
starają się przyssać właśnie do tej czakry. 

Czakra splotu słonecznego 
To centrum energetyczne zlokalizowane jest w centralnej części 
tułowia. Jest ono związane z pewnością siebie i osobistą siłą. Jest 
celem ataku dla osób, z którymi jesteś w konflikcie, które próbują 
uzyskać nad tobą dominację. Atak, jaki odczuwamy w tej okolicy, 
jest sygnałem tego, że ktoś próbuje nas osłabić lub kontrolować. 

Kiedy układ czakr jest osłabiony, może być bardziej podatny 
na absorpcję negatywnych energii. Jest sporo sposobów na przy-
wrócenie im równowagi i oczyszczenie ich. Wizualizacje, joga 
i uzdrawianie kryształami są najpopularniejszymi z nich.
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Aura i system 12 czakr
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Czakra sprawcza

Wyższa  
czakra serca

Aura

Czakra Gwiazdy Ziemi




Jądro Ziemi

Centralna kolumna światła
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Czym jest ochrona magiczna i dlaczego jej potrzebuję?  

Czy naprawdę potrzebujemy 
ochrony magicznej? 

Jak zawsze, szczególnie kiedy rzecz dotyczy czegoś duchowego, 
możesz słyszeć różne opinie. Z pewnością w środowisku otwar-
tym na duchowe doświadczenia spotkasz osoby twierdzące, że 
nikt z nas nie potrzebuje żadnego rodzaju magicznej ochrony. 
Może powiedzą ci, że dążenie do jej posiadania wynika ze stra-
chu albo że od 2012 (lub jakiegokolwiek innego) roku już jej nie 
potrzebujemy. Będą nawet tacy, którzy powiedzą ci, że stawianie 
magicznych barier tylko pogorszy sprawę. Wierzę, że niektóre 
z tych idei biorą się z niezrozumienia prawa przyciągania. 

Dla mnie magiczna ochrona nie bierze się z lęku. Przypomi-
na raczej używanie parasola w deszczu, zapinanie pasów w sa-
mochodzie czy zamykanie drzwi na klucz, kiedy wychodzisz 
z domu. Miejmy nadzieję, że nie ma się o co martwić, ale lepiej 
być przygotowanym, tak na wszelki wypadek. Kamery wokół 
domu nie przyciągają złodziei. Zapinanie pasów nie powoduje 
wypadków samochodowych. Regularne wykonywanie ćwiczeń 
fizycznych dla zdrowia nie przyciągnie choroby. Kiedy używasz 
technik ochrony magicznej, myśl o nich jak o sposobie wzmoc-
nienia twojej energii. 

Ochrona magiczna to pewna forma samoobrony, w żaden 
sposób nie może być ofensywna. Pewne argumenty przeciwko 
niej pochodzą z przekazów duchowych i w teorii mogą brzmieć 
naprawdę nieźle, jednak prawda jest taka, że ludzie, którzy prze-
stali się bronić, szczególnie ci wysoko wrażliwi, są dowodem na 
to, że nie da się tak żyć. 

Jeśli ktoś nie chce używać ochrony magicznej, to jego wybór, 
ale nie pozwól, żeby ktoś podjął decyzję za ciebie. Empaci i ludzie 
kroczący po duchowej ścieżce nie poczuliby, że ich życie uległo 
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ROZDZIAŁ 5 

Jak pracować 
z kryształami

Zanim zaczniesz używać kryształów do ochrony, chcę się upew-
nić, że wiesz, jak z nimi pracować. Jeśli masz już doświadczenie 
z kryształami, z pewnością doskonale znasz przynajmniej część 
opisanych tutaj procedur. W takim wypadku możesz spokojnie 
pominąć ten rozdział. Jeśli natomiast jesteś w  tym nowy albo 
czujesz, że stale masz sporo do nauczenia się, pamiętaj, że musisz 
przede wszystkim oczyścić swoje kryształy i poćwiczyć programo-
wanie. Najpierw chciałbym opowiedzieć ci co nieco o wyborze 
odpowiednich kamieni.

Jak wybrać odpowiedni kryształ

Każdy z kryształów opisanych w tej książce jest doskonałym na-
rzędziem ochronnym, ale każdy działa nieco inaczej. Niektóre 
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są niejako dedykowane poszczególnym sytuacjom bądź ludziom. 
Naprawdę jest z czego wybierać. Aby pomóc ci znaleźć kamień, 
który najlepiej ci posłuży, opisałem je dokładnie i wymieniłem 
ich właściwości. Pamiętaj, że wiele kryształów działa dość po-
dobnie, więc nie dziw się, jeśli okaże się, że twoim specyficznym 
potrzebom odpowiada kilka z nich. 

Jest kilka metod na dokonanie właściwego wyboru. To, jak ty 
będziesz to robić, zależy głównie od tego, jaką osobą jesteś. Jeśli nie 
miałeś do tej pory do czynienia z kryształami, będziesz musiał tro-
chę potestować, zanim znajdziesz to, co najbardziej ci odpowiada.

Najpopularniejsze metody to: 

Wybór ze względu na właściwości kryształu 
Po prostu poczytaj o właściwościach danych kamieni i wybierz 
ten, który najlepiej pasuje do sytuacji, w której się znajdujesz. 
Możesz wspomóc się rozdziałem Szybki wybór kryształów pod 
kątem właściwości, aby znaleźć ten, który pasuje do wybranego 
przez ciebie rodzaju ochrony. Jeśli twoje kryteria spełnia kilka ka-
mieni, możesz intuicyjnie wybrać właściwy. Piszę o tym poniżej. 

Wybór za pomocą intuicji 
Nie bez powodu pewne kryształy nas do siebie przyciągają. Może 
cię przywoływać ich nazwa, kolor lub wygląd albo to, w jaki spo-
sób leżą ci w ręce. Jeśli jakiś kamień co i rusz pojawia się w twoich 
myślach, nie ignoruj tego. Kiedy tak się dzieje, nawet kiedy nie 
znasz właściwości danego kryształu, później niemal zawsze oka-
zuje się, że to świetny wybór. 

Wybór za pomocą wahadełka 
To nieco bardziej skomplikowana technika. Jeśli jesteś zaawan-
sowany w  używaniu wahadełka, może ci ono pomóc także 
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w wyborze kryształu. Zapytaj, czy kryształ, którego użycie roz-
ważasz, jest dla ciebie odpowiedni, i poczekaj na odpowiedź „tak” 
lub „nie”. Może się też okazać, że nie otrzymasz żadnej odpowie-
dzi. Możesz stosować wykresy, które pozwolą ci obliczyć, w jakim 
procencie dane kryształy są kompatybilne z twoimi potrzebami. 

Wybór na podstawie żywiołów i astrologii 
Ogień, woda, powietrze, ziemia i duch. Każdy kryształ jest zwią-
zany z którymś z tych żywiołów. Znamionują one energię, jaką 
noszą w sobie te kamienie. Jeśli znasz swój znak zodiaku, mo-
żesz sprawdzić, jaki jest twój żywioł. Kiedy już to wiesz, możesz 
wybierać kryształy powiązane z tym właśnie żywiołem. Przypo-
rządkowałem żywioły do wszystkich kryształów opisanych w ni-
niejszej publikacji. Każdy ze znaków zodiaku może wspomagać 
się kryształem związanym z duchem, ponieważ to żywioł uniwer-
salny. Poniżej znajdziesz małą ściągawkę dotyczącą powiązania 
znaków zodiaku z żywiołami. 

Znaki ognia: Baran, Lew, Strzelec
Znaki powietrza: Wodnik, Waga, Bliźnięta
Znaki wody: Ryby, Skorpion, Rak
Znaki ziemi: Koziorożec, Panna, Byk

Oczyszczanie kryształów

Skutecznie pracować można wyłącznie z kryształami, które zosta-
ły energetycznie oczyszczone i którym przywrócono równowagę. 
Przez termin „oczyszczanie” rozumiem pozbycie się wszelkich 
energii, jakie mogły się z nimi połączyć, kiedy kamienie leżały 
w sklepie bądź kiedy korzystał z nich ktoś inny, a także w trans-
porcie i w czasie wykorzystywania ich do innych rytuałów. Nie 
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pozwól, aby stare energie lub intencje wpływały na to, co aktu-
alnie chcesz osiągnąć. 

Można oczyszczać kryształy na wiele sposobów. Jeśli wypra-
cowałeś sobie własną metodę i  jest ona skuteczna, trzymaj się 
jej. Osobiście nie polecam wody, bezpośredniego światła słonecz-
nego lub soli do oczyszczania kryształów, bo niektóre minerały 
mogą ulec w ten sposób zniszczeniu. Niezależnie od tego, którą 
metodę wybierzesz, wzbudź w sobie jasną intencję oczyszczenia 
kryształów. 

Jeśli często pracujesz z jakimś kryształem, będzie on wymagał 
częstego oczyszczania. Podobnie, jeśli nosisz kamień dla ochro-
ny. Idealnie byłoby oczyszczać kryształy każdego dnia, ale jeśli 
nie masz na to czasu, wystarczy, że będziesz to robić kilka razy 
w tygodniu. Jeśli masz kryształy w domu, nie musisz oczyszczać 
ich bardzo często, ale ja rekomenduję robić to raz w miesiącu. 
Kiedy oczyszczasz przestrzeń, wszystkie kryształy, jakie się w niej 
znajdują, również zostaną oczyszczone. Najlepszą metodą jest 
używanie dźwięku, ale możesz także osnuć je kadzidlanym dy-
mem. Pamiętaj, aby w trakcie oczyszczania otworzyć pudełka, 
w których je przechowujesz. 

Oczyszczanie kryształów kadzidłem 
Możesz okadzić kryształy dymem z białej szałwii lub przesunąć je 
przez smużkę dymu z drewna palo santo. Do oczyszczających ka-
dzideł należą także te z drzewem sandałowym, szałwią, kopalem, 
kamforą, kadzidłowcem i mirrą oraz ich mieszanki. 

Zawsze używaj ognioodpornego naczynia lub podstawki, kie-
dy rozpalasz kadzidło. Podpal je i wygaś płomień tak, aby się tliło. 
Przesuń kryształ przez smużkę dymu, wzbudzając w sobie jasną 
intencję oczyszczenia go. Zrób tak trzy razy lub powtarzaj tak 
długo, aż uznasz, że kamień został oczyszczony. 
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Wskazówka: Jeśli chcesz uniknąć dymu czy zapachu w domu, 
możesz zrobić to na zewnątrz. 

Oczyszczanie świętym dźwiękiem
Możesz także oczyszczać kryształy za pomocą świętego dźwięku. 
Do tego celu nada się misa tybetańska. Kryształ umieść obok 
niej, ale nie w środku misy. Uderz w ściankę misy drewnianą pa-
łeczką, a następnie przesuwaj ją okrężnymi, zgodnymi z ruchem 
wskazówek zegara ruchami, aby podtrzymać dźwięk. Po minucie 
kryształy powinny być oczyszczone. 

Jeszcze łatwiejszą metodą jest używanie Tingsha. Połóż krysz-
tał przed sobą na płaskiej powierzchni. Złap Tingsha za rzemień 
tak, aby cymbały zwieszały się ponad kryształem. Zbliż do siebie 
cymbały energicznym ruchem, tak, aby głośno zadzwoniły. Po-
zwól temu dźwiękowi w pełni wybrzmieć. Powtórz jeszcze dwa 
razy. Twoje kryształy zostały oczyszczone. 

Oczyszczanie kryształów światłem księżyca
Metoda ta jest bardzo popularna wśród niektórych ludzi, ale ma 
swoje wady. Jako że istotna tutaj jest faza księżyca, nie zawsze 
można przeprowadzić ów rytuał. Z  punktu widzenia tradycji 
światło księżyca ma najlepsze właściwości oczyszczające w czasie 
pełni, a to zdarza się tylko raz w miesiącu. 

Połóż kryształ na parapecie okna, na który padać będzie 
światło księżyca. Jeśli niebo jest czyste, to świetnie, ale energia 
przedostanie się przez chmury. Jeśli to bezpieczne, możesz zo-
stawić kryształy w ogrodzie. Pamiętaj jednak, że deszcz, wiatr, 
ekstremalne temperatury, światło słońca czy zwierzęta mogą je 
zniszczyć. Możesz umieścić kamienie pod szklaną misą lub w za-
mkniętym słoiku, aby chronić je przed wiatrem czy deszczem. 
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Oczyszczanie kryształów miedzianą piramidą
Jeśli często pracujesz z kryształami, może to być dla ciebie dobra 
inwestycja. Miedziane piramidy robi się z miedzianych rurek lub 
prętów i używa się między innymi do oczyszczania kryształów. 
Idealnie, jeśli mają one proporcje Wielkiej Piramidy z Gizy lub 
piramid nubijskich. Jedną stronę piramidy należy skierować na 
północ. Może być tutaj pomocny kompas. Jedyne, co trzeba zro-
bić, to położyć kryształ pod wierzchołkiem piramidy. Powinien 
być oczyszczony po godzinie, ale możesz po prostu zostawić go 
tak na noc. 

Oczyszczanie kryształów za pomocą energii 
Jeśli korzystasz z metod energoterapeutycznych, najpewniej ta 
metoda jest ci znana. To może być Reiki, Seichim czy jakikol-
wiek inny system uzdrawiania. Pamiętaj jednak, że te metody 
mogą wymagać specjalnego treningu, inicjacji lub dostrojenia. 
Zazwyczaj rytuał polega na trzymaniu kryształu w obu rękach 
i przesyłaniu przezeń leczącej energii. 

Jeśli jesteś niedoświadczony w oczyszczaniu kryształów, naj-
łatwiej używać Kosmicznego Białego Światła. To prosta wizuali-
zacja, którą może wykonać każdy. Polega ona na wykorzystaniu 
mocy energii białego światła. Nie potrzebujesz żadnych narzędzi 
poza okiem umysłu i intencją. 

Jak oczyścić kryształy za pomocą 
Kosmicznego Białego Światła

1. Znajdź ciche miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. 
Usiądź na podłodze ze skrzyżowanymi nogami lub na krześle. 
Zamknij oczy i weź trzy głębokie oddechy. 
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2. Trzymaj kryształ lub kryształy w  rękach. Jeśli to możliwe, 
ułóż dłonie w kształt miseczki lub przykryj jedną dłoń drugą. 

3. Zwizualizuj sobie promień czystego, białego światła spływa-
jącego z góry na czubek twojej głowy. Światło przenika przez 
twoją czakrę serca w centralnej części klatki piersiowej. Prze-
pływa przez ramiona aż do twoich dłoni. 

4. W myślach zauważ, że światło wypełnia kryształy i ściśle je 
otacza. 

5. Skup się na oczyszczeniu ich i  głośno lub w myślach wy-
powiedz te słowa: Oczyszczam te kryształy i przywracam im 
równowagę, usuwam z nich wszelkie negatywne i pozbawione 
równowagi energie, a także te, które zrodziły się ze strachu. Ro-
bię to teraz!

6. Poczekaj kilka chwil, a kiedy poczujesz, że proces się zakoń-
czył, otwórz oczy. Zanim wstaniesz, posiedź chwilę w spokoju. 

Święcenie nowych kryształów 

Dobrze jest poświęcić nowe kryształy. Niekiedy proces ten na-
zywany jest także „błogosławieniem” kamieni. Jest to mocno 
powiązane z programowaniem. Święcenie jest po prostu wyraże-
niem intencji, aby dany kryształ zawsze pracował dla najwyższego 
dobra. Co więcej, pozwala to chronić same kryształy i zatrzymuje 
wszelkie zakłócenia ich celowego działania przez cały czas, kiedy 
są one twoją własnością. 

Programowanie to nic innego, jak kierowanie i  skupianie 
energii kryształu na konkretnym zadaniu. Święcenie kryształów 
z  intencją, aby zawsze służyły najwyższemu dobru, przypomi-
na instalowanie systemu operacyjnego na komputerze. To takie 
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„domyślne zachowanie” kryształu, bez względu na to, w jaki spo-
sób będziesz z nim pracować. 

Wystarczy zrobić to raz, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek 
pracy z danym kamieniem. Zawsze należy robić to z nowymi 
kryształami po ich pierwszym oczyszczeniu. Nie musisz powta-
rzać tego procesu. Oczyszczanie w przyszłości nie pozbawi ich 
uświęcenia. 

Jeśli masz już pewne kryształy od jakiegoś czasu, ale czujesz, 
że chciałbyś je poświęcić, możesz to zrobić. W tym procesie łą-
czysz się z boską energią, a to jest coś bardzo osobistego. Z tego 
względu podpowiadam ci kilka słownych alternatyw. Jeśli nie 
czujesz się komfortowo z wyrażeniem „Stwórca”, możesz odwo-
łać się do przewodników duchowych, bóstw, aniołów lub wnie-
bowziętych mistrzów. 

W jaki sposób poświęcić kryształy 

1. Znajdź spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszka-
dzał. Jeśli to możliwe, usiądź na podłodze ze skrzyżowanymi 
nogami. Możesz też użyć krzesła. Zanim zaczniesz, weź trzy 
głębokie oddechy. 

2. Weź kryształ w obie dłonie i trzymaj go w rękach wyciągnię-
tych tuż ponad poziomem oczu. 

3. Powiedz w  głowie lub na głos: Poświęcam ten kryształ 
Stwórcy (albo Bogu, Bogini, Wielkiemu Duchowi, Wszech-
światowi, Wszystkiemu Co Jest itp.). Proszę, pobłogosław 
i chroń ten kryształ. Niech ten kryształ służy wyłącznie mo-
jemu najwyższemu dobru i najwyższemu dobru Wszystkiego, 
Co Jest.
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Programowanie kryształów

Kryształy będą dla ciebie pracować, nawet jeśli ich nie zapro-
gramujesz, ale zauważyłem, że kiedy jednak to zrobisz, działają 
z niesamowitą precyzją. Aby jak najbardziej skorzystać na używa-
niu kryształów i uzyskać dzięki nim jak najskuteczniejszą ochro-
nę magiczną, najlepiej najpierw je zaprogramować. Oczywiście 
wszystko zależy od ciebie. Wiedz jednak, że wokół programowa-
nia kryształów narosło wiele niedopowiedzeń i nieścisłości. 

Programowanie pozwala na połączenie twojej energii i twojej 
intencji z kryształem. Możesz myśleć o tym jak o „ładowaniu” ka-
mienia swoją intencją. Kiedy programujesz kryształ, komuniku-
jesz mu ową intencję w bardzo jasny sposób, więc jest on w stanie 
ci pomóc. Ale to w żaden sposób nie ogranicza jego działania. To 
nie jest tak, że mówisz mu, „w jaki sposób” ma ci pomóc. 

Możesz ułożyć własną formułę, którą będziesz wypowiadał. 
Ta moja jest zaledwie propozycją do rozważenia. Jeśli chodzi ci 
o coś bardziej szczegółowego niż typowa ochrona, pamiętaj, aby 
uwzględnić to w wypowiadanej formule. Podaję ci również al-
ternatywny sposób komunikowania kryształowi swojej prośby. 
Wybierz taki sposób, jaki okaże się dla ciebie najskuteczniejszy. 

Jak zaprogramować kryształy  
pod kątem ochrony magicznej

1. Trzymaj oczyszczony kryształ/kryształy/biżuterię w  obu 
dłoniach. 

2. Przez chwilę posiedź z zamkniętymi oczami. Miej pełną świa-
domość tego, jaka jest twoja intencja. 

3. Unieś kryształ na wysokość Trzeciego Oka. 
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odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że prawdopodobnie ktoś kradnie 
lub wykorzystuje twoją dobrą energię! 

W  tej przełomowej publikacji odkryjesz ponad 50 kryształów i  kamie-
ni szlachetnych, które mają silne właściwości ochronne i  blokujące ne-
gatywną energię. Z  ich pomocą zbudujesz potężną tarczę energetyczną 
i  ochronisz siebie i  bliskich przed atakami wampirów energetycznych, 
negatywnych emocji i wibracji. Dzięki tej książce dowiesz się, jak praco-
wać z kamieniami, oczyszczać je i programować. Poznasz proste terapie 
i rytuały, a także dowiesz się, jak tworzyć potężne amulety i kryształowe 
siatki. Kryształy ochronne pomogą ci również oczyścić i wzmocnić swo-
ją aurę po ataku energetycznym. Dowiesz się, jak wykorzystać medytacje 
i  wizualizacje do stabilizacji poziomu swojej energii oraz wzmocnienia 
pozytywnego działania kryształów ochronnych.

Zapewnij sobie kryształową ochronę!

Ethan Lazzerini
K

ryształy ochronne – 50 najsilniejszych kam
ieni 
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