Působení polodrahokamů
Drahokamy jsou k ovlivňování čaker obzvláště vhodné. Vznikaly milióny let v zemi. Když
máte ve své blízkosti nějaký drahokam, vzniká ve vás jemná rezonance s jeho vibracemi.
Universální síly a jeho vlastnosti, které ve
vás dřímají nebo jsou blokovány nebo byly
poškozeny, odpovídají na vibrace drahokamů a tím probouzejí a ve své původní podobě
oživují.
Před použitím by měly být kameny očistěny,
protože nám dávají sílu, ale také přijímají
škodlivé látky z fyzického těla a negativní vibrace z éterického těla a z okolí - tímto
způsobem vás ochraňují a očišťují. K očištění
kamenů se používá voda a mořská sůl. K rychlému očištění stačí, kdy je na minutu nebo
dvě podržíte pod tekoucí vodou. Pro důkladné očištění nechte ležet kameny přes noc ve
vodě s mořskou solí nebo je můžete zahrabat
pouze do mořské soli. Jednou použitou sůl
dále nepoužívejte. Čištění a nabíjení kamenů
by se mělo čas od času opakovat. Zvláště po
nemoci.
Nyní si můžete zapálit vonnou tyčinku
a pustit meditační hudbu, pokud máte chuť.
Najděte si místo, na kterém můžete pohodlně
ležet, a kde nebudete tak půl hodiny nikým
rušeni. Lehněte si uvolněně na záda s nohama
u sebe. Nejlepší je, když budou ležet kameny
na nahém těle.
Leží-li kameny na svých místech, položte ruce
podél těla, zavřete oči a pozorujte vnitřně, jak
do vás proudí energie.Neposuzujte ani neanalizujte zážitky při působení polodrahokamů.
Síla polodrahokamů podporuje samouzdravovací sílu. Nepotlačujte žádné pocity, ale ani
je neposilujte. Máte-li pocit, že některá čakra
potřebuje zvlášť očistit, podpořte působení
kamene křišťálem.
Další zintenzivnění můžete provést, dáteli do každé ruky křišťál, zapojíte tak i čakry
rukou. Krystal v pravé ruce by měl špičkou
směrovat dál ve směru ruky, krystal v levé
ruce by naopak měl mířit směrem k paži.
1. čakra - jaspis, hematit, kalcit, záhněda, býčí
oko, granát český, granát čínský, červený korál,
(červené a zemitě hnědé spektrum)

2. čakra - oranžový avanturín, karneol, ohnivý opál, medový opál, medový kalcit, sluneční
kámen, (oranžové spektrum)

3. čakra - citrín, jantar, ametrín, tygří oko, topaz,
žlutý jaspis, žlutý jadeit, ﬂuorit, zlato, jantar
(žluté a zlatisté spektrum)

4. čakra - růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový
turmalín (růžové spektrum), zelený turmalín,
akvamarín, olivín, malachit, avanturín, amazonit, vzácný zelený kalcit, mechový achát, zoisit
s rubínem, epidot, malachit, ﬂuorit, azuromalachit, vltavín, apoﬁlit, fuchsit, (zelené spektrum),
turmalín meloun reprezentuje růžovo zelené
spektrum

5. čakra - chalcedon, modrý akvamarín, avanturín, achát, modrý ﬂuorit, tanzanit, dumortierit, světlomodrý lazurit (lapis lazuli), tyrkys,
azurit, (modré, modrozelené spektrum),

6. čakra - sodalit, sokolí oko, tmavomodrý lazurit, azurit, ametyst všechny druhy, spinel, opál,
kunzit, čaroit, ﬂuorit, lepidolit, ametrín, labradorit, stříbro, černá perla, (tmavomodré a ﬁalové
spektrum)

7. čakra - křišťál, ametyst všechny druhy, achát
bílý, kalcit, magnezit, howlit, selenit, perly,
bílé korály, křišťál s turmalínem, křišťál s rutilem-sagenit, apofylit,
Kamínky přikládáme na dané čakry a doporučujeme nechat působit po dobu deseti minut.
Působíme dvakrát do týdne. Kameny po každém
působení omyjeme a necháme znovu nabít.

