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A VIZUALIZÁCIÓS módszer

Tedd magad elé az összes kristályt, és rakd mögé-
jük az arany gyertyát. Melegíts illóolajat vagy 
gyújtd meg a füstölőt, majd a kövek mögött álló 
arany gyertyát is.

Ülj le a kövek elé, és gondolj mindarra, ami te vagy. 
Mit szeretsz magadban? Miben vagy jó? Hogyan 
jellemeznéd magad? Mit mondanak rólad a bará-
taid, milyen tulajdonságokat látnak benned? 
Milyen szeretnél lenni? Hagyd, hogy elmédben 
áramoljanak ezek a gondolatok, majd hunyd be a 
szemed, és maradj csendben.

Most nyisd ki a szemed. Melyik kristály vonz? 
Melyik szeretné, hogy kiválaszd? Ez a személyiség-
kristályod. Ha két vagy három kristály is szóba 
jöhet, tedd félre azokat, amelyek biztosan nem a 
tieid, és ismételd a gyakorlatot addig, amíg egy 
kőre tudod szűkíteni a kört.
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A személyiségkristály KIVÁLASZTÁSA

Személyiségkristályod olyan különleges, hogy lehet, nem is kell 
majd erőfeszítéseket tenned a kiválasztásához. Előfordulhat, hogy 
az egyik kristály ellenállhatatlan erővel vonz, de az is lehet, hogy 
egy ideje már szereted az adott követ. Ha azonban segítségre van 
szükséged vagy biztosra akarsz menni, az alábbi módszerek bár-
melyikét alkalmazhatod.

Amire szükséged lesz
Aranyszínű gyertyára, tömjén- vagy fahéjillatú illó-
olajra (ez utóbbinak a hiányában füstölőkre), arany-
színű terítőre, illetve a következő kristályok csiszolt 
formáira, vagy a kristályok papírra írt nevére: grá-
nát, zöld turmalin, citrin, holdkő, napkő, moha achát, 
kékkvarc, heliotrop (vérjáspis), ametrin, ónix, akva-
marin és labradorit.

1
Az ERSZÉNY-módszer

Mindegyik kristályt vagy az őket helyettesítő papír-
darabokat tedd egy anyagból készült kis zsákba. 
Ülj csendben, behunyt szemmel, és lazíts. Figyelj a 
testedre. Hagyd, hogy átjárjon a meleg hullám, ami 
a köldököd mögött, arany ragyogásként indul el, 
és fokozatosan az egész testedet feltölti energiával. 
Amikor készen állsz, nyúlj be a zsákocskába, és 
vedd ki a kristályodat. Képzeld el, amint a ragyogás 
visszahúzódik a köldököd mögé, majd megszűnik.
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A KRISTÁLYKÖR-módszer

Rendezd a kristályokat kör alakba egy aranyszínű terí-
tőn, és tegyél egy nagy, aranyszínű gyertyát a kör 
közepére. A gyertya köré helyezz személyes, számod-
ra értékes tárgyakat – olyanokat válassz, amelyek kizá-
rólag rólad szólnak, és nem valaki vagy valami másról. 
Egy jegygyűrű például a párkapcsolatodról, a pénz-
tárcád pedig a pénzről szól, ellenben a gyerekként 
dédelgetett mackód, naplód vagy bármi más, amit 
azért vettél magadnak, mert megtetszett, jobban 
kifejez téged.

A második VIZUALIZÁCIÓS módszer

Terítsd ki a kristályokat, és gyújtsd meg a gyertyát 
és a füstölőt, mint az első vizualizációs módszer-
nél. Lazulj el, ülj nyugodtan. Gondolatban térj visz-
sza egy olyan időpontra, amikor különösen 
boldognak, teljesnek és elismertnek érezted 
magad (vagy bármelyiknek a felsoroltak közül). 
Melyik kristály fejezi ki a legjobban ezt a múltbeli 
pillanatot? A vizualizáció során ez a kő fényeseb-
ben ragyoghat. 

Néha előfordulhat, hogy több kristály is reagál 
ezekre a boldog gondolatokra. Ha így van, kísérle-
tezz tovább, amíg le nem szűkíted a kört egyetlen 
kőre, amelyik a legélénkebben reagál. Ez a kristály 
lesz a legjobb választás.
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Gyújtsd meg a gyertyát és a füstölőt, mint ahogy ezt 
a vizualizációs módszer esetében is tetted. Relaxálj – 
ülj lazán és nyugodtan. Kezdj el a kristályokra össz-
pontosítani. Melyikkel kapcsolatban érzed úgy, hogy 
be kéne vonnod kedves tárgyaid körébe? Lehet, hogy 
a gyertyaláng fényesebben simogatja az egyik követ, 
mint a többieket. Az is lehet, hogy te magad érzed, 
hogy erősebben vonz az egyikük.
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Személyiségkristályod 
ÉRTELMEZÉSE

HELIOTROP
Mély érzelmi élet, szenvedélyes szeretet és ugyan-
olyan forró gyűlölet jellemez. Nehezen bocsátasz 
meg, nem felejted el a sérelmeidet, és gyakran 
állsz bosszút, egy igaz barátért azonban kész vagy 
átkelni a Halál Völgyén is. Bátorságod és határo-
zottságod verhetetlen, segítséged és együttérzé-
sed határtalan; bár jobban szeretsz azokon 
segíteni, akik maguk is tesznek valamit a saját 
érdekükben.

Számodra a tudás hatalom, ezért szeretsz a 
dolgok végére járni. Ha a szívedet adod egy kap-
csolathoz, akkor azt örökre adod, így lehetsz félté-
keny és mélyen együttérző is. Fontos neked, hogy 
bizonyos időközökben egyedül maradj, hogy fel-
töltődhess és hogy újjászülethess. 
  
Talán a színfalak mögötti munka az ideális a szá-
modra, ahol jól kiaknázhatod nagyszerű logikai 
képességeidet, ugyanakkor színművészeti és 
művészi hajlamaid sem vesznek kárba.

CITRIN
Dinamikus, életteli, mosolygós ember vagy. Elméd 
mozgékony, tudásszomjad kielégíthetetlen, így a 
puszta tényeknél többre éhezik. Fontos neked, 
hogy ösztönözzék a gondolkodásodat, és hogy te 
vonhasd le a saját következtetéseidet. Szeretsz 
kommunikálni: akár mély, komoly témákról van 
szó, akár egy szórakoztató pletykáról, mindenkép-
pen sziporkázhatsz.  

A kapcsolatokban nagyon fontos neked a 
mentális harmónia és a hasonló kulturális érdeklő-
dés. Lételemed a flört, így nem igazán vágysz 
komoly elkötelezettségre, és gyakran meggondo-
lod magad. Vigyázz, hogy ne légy mindig csak a 
„fejedben” – a szívből jövő érzések és az érzelmek 
ugyanolyan fontosak, mint a gondolatok.  

Valószínűleg a könyvkiadáshoz vagy a médiához 
kapcsolódó szakmák iránt érdeklődsz, leleményes-
ségeddel sokra viheted az életben.
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MÁRVÁNYÓNIX
Gyakorlatias és visszafogott vagy, értékeled a 
józan észt és a biztonságot, illetve szereted érezni, 
hogy szilárdan haladsz előre az életben. Fontos 
számodra, hogy a lehető legtöbb dolog irányítá-
sát a saját kezedben tarthasd, és magadévá tetted 
a cserkészek „légy résen” mottóját. Lehetsz pesszi-
mista is, így saját magadat akadályozhatod az 
életben azzal, hogy mindig egy lépéssel előrébb 
szeretnél lenni. 

Kapcsolataidban általában visszafogott vagy. 
Nem szereted elárulni érzéseidet, amelyekkel 
gyakran magad sem vagy teljesen tisztában. Ha 
azonban eldöntötted, hogy valaki megfelel neked, 
választottadat mindenhogyan támogatod. Sokat 
jelent neked a család. 
 
Számodra egy olyan állás a legmegfelelőbb, ahol 
tervezési és konstruktív képességeidet kamatoz-
tathatod, hiszen megvan benned a hosszú távú 
célok eléréséhez szükséges türelem. 

GRÁNÁT
Energikus, vállalkozó szellemű ember vagy, így 
néha olyan dolgokba is beleugrasz, amelyeket 
még egy angyal is fontolóra venne. A türelem 
nem a te erényed: ha valami sokáig tart, könnyen 
elveszítheti az érdeklődésedet. Kezdeményező, 
ötletektől duzzadó személyiségként jobban sze-
retsz vetni, mint várni és aratni. Bátor ember vagy, 
rendkívüli vezetési képességekkel rendelkezel, és 
pozitívan közelíted meg az életet – bár ha a dol-
gok nem úgy mennek, ahogyan tervezted, dühös 
és rosszkedvű is lehetsz.

Felkészülten állsz ki magadért vagy a barátai-
dért, ha úgy hozza a szükség. Önkényeskedő és 
agresszív, de kitűnő szervezési készséggel rendel-
kező, bőkezű és felelősségteljes személy is lehetsz. 
Ne zavarjon, hogy egyesek szerint öntelt vagy, 
amíg a dolgaidban arányos és hatékony maradsz.  

Azok a legjobb munkahelyek a számodra, ahol 
vezetési és irányítási képességeidet kibontakoz-
tathatod, és ahol szabadon kezdeményezhetsz.
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LABRADORIT
Fantáziadús és titokzatos személyiség vagy, aki 
néha mintha közelebb állna a szellemi, mint a földi 
világhoz. Mély empatikus képességgel rendelke-
zel, és olyannyira együttérző vagy, hogy mások 
szenvedését is magadénak érzed. Védekezned kell 
a túl sok felkérés ellen, mert nagyon nehezen 
tudsz nemet mondani. Második neved a változás, 
hiszen mindent olyan sok oldalról látsz, hogy lehe-
tetlen egy olyan életformát vagy nézőpontot talál-
nod, amely mindennek meg tud felelni.

Nagyon intenzívek az érzéseid, és hajlamos 
vagy arra, hogy egy életen át szeress valakit vagy 
valamit. Művészi és kreatív személyiségként nehe-
zen ragadsz le egyvalami mellett, mert könnyen 
elterelődik a figyelmed róla. Idealista és érzékeny 
vagy, mindemellett egyedül eltöltött időre van 
szükséged ahhoz, hogy újra feltölthesd energia-
tartalékaidat. Kövesd az álmaidat, és próbálj meg 
az egyik lábaddal a földön maradni.

Munkádban, amelynek mindenképpen értelmes-
nek és/vagy kreatívnak kell lennie, a függetlensé-
get keresed. 

ZÖLD TURMALIN
Türelmes és kitartó vagy. Szereted a stabilitást és a 
biztonságot, és megteszel mindent annak érdeké-
ben, hogy ilyen környezetben élhess. Fontosnak 
tartod a gyakorlatias dolgokat, mint például a 
pénzt és az anyagi jólétet. Az életet realista, prag-
matikus szemszögből közelíted meg, és inkább a 
saját érzékeidnek hiszel, bár közben tudatosan 
figyelsz a téged körülvevő légkörre is, és szereted 
a békét.

Szeretetteli, kedves és megbízható ember 
vagy, de néha makacs is tudsz lenni, és ellenállsz 
az újdonságoknak. Ami a tiéd, az a tiéd – nem ide-
gen tőled a birtoklási vágy, szeretteiddel szemben 
azonban segítőkész vagy. Valószínűleg van tehet-
séged a kertészkedéshez, mivel szereted a növé-
nyeket, és a főzés is neked való lehet, hiszen az 
élet által nyújtott bőség és az élvezetek nagyon 
vonzóak a számodra.
 
Szereted a kreatív elfoglaltságokat, így azok a 
munkák hozzák ki belőled a legjobbat, ahol stabi-
litást és kényelmet, valamint jó fizetést találsz, és ki 
tudod élni művészi hajlamaid is.
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HOLDKŐ
Erős érzelmeidnek és ösztöneidnek köszönhetően 
rendkívüli erővel védelmezed önmagad és szeret-
teidet. Életed az otthon és a család körül forog, 
ahol gondoskodó, támogató szerepet töltesz be. 
Ingerlékeny és szeszélyes is lehetsz azonban, és ha 
valaki megbánt, kitűnő memóriádnak köszönhe-
tően talán soha nem felejted el a sérelmet. 

Erősen intuitív személyiség lévén az álmaid 
nagyon fontosak neked, ugyanakkor gyakorlatias 
is vagy, hiszen jól tudod kezelni a pénzt, és azt is 
megérzed, ki az, akiben bízhatsz. A közelség és az 
együttérzés létfontosságú a számodra: érezned 
kell, hogy szeretnek és megértenek. Nagyon nehe-
zen engeded el a múltat és bármit, ami arra emlé-
keztet, ezért képes vagy válogatás nélkül bármit 
gyűjteni.

Ott tudsz jól dolgozni, ahol együttérző, gondosko-
dó természetedet értékelik, valamint elismerik és 
tiszteletben tartják kitartásodat és a visszavonulás 
iránti igényedet.

MOHAACHÁT
Kifinomultságod és jó ítélőképességed következ-
tében egy epikureista ösztöneivel rendelkezel. 
Egyetlen részletet sem hagysz figyelmen kívül, és 
kitűnő szervezőnek számítasz. Mivel a legtöbb 
dolog mélyére tudsz hatolni, gyakorlatias, rendes 
és alapos „ezermester” vagy. Nagyon fontos 
neked, hogy hasznos lehess, így akkor vagy bol-
dog, ha sok a dolgod, és a többieknek szükségük 
van rád. 

Szerény, félrevonuló ember vagy, mégis rosz-
szul esik, ha magától értetődőnek veszik a segítsé-
gedet. Saját magad legszigorúbb kritikusaként 
igen érzékenyen reagálsz mások kritikájára, bár a 
többiek hiányosságaival is tökéletesen tisztában 
vagy. Néha nagyon szívesen veszel részt aktívan a 
dolgokban, és csodákat művelsz a kertben, a 
konyhában és az irodában – már amennyiben 
megpróbálsz néha lazítani is.  

Ahhoz, hogy élvezd a munkádat, teret kell kapnia 
az általad felállított magas színvonalnak, a haté-
konyságodnak és a kiválóság iránti szenvedélyed-
nek.
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