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Kryształ Górski   
kamień o najsilniejszym działaniu oczyszczającym  ciało, umysł, 

pomieszczenia.  „Król kryształów”, „neutralizator”, „sól 

ziemi”.  Ze względu na swą przejrzystość kamień ten symbolizuje 

czystość. Przyciąga moc światła i energii. 

Sześć ścianek kryształu reprezentuje sześć czakr. Zbiegają się w jeden 

punkt, symbolizując siódmą czakrę – korony. Dzięki temu łączymy się 

z nieskończonością.  

Łac. krystallos, czyli lód. To biały kwarc. Energetyzuje, leczy, 

pochłania niekorzystne wibracje, niweluje szkodliwe promieniowanie, energetyzuje 

czakramy, utrzymuje odpowiedni poziom ducha podczas medytacji, modlitwy. Ma 

właściwości ochronne, stanowi tarczę odbijającą negatywne czy niskie wibracje zawiści, 

złości i złorzeczeń. Wzmacnia siłę myśli i intencji. 

Oczyszczanie kryształów: (Intencja, np:  wraz z wodą spływają z niego wszelkie zanieczyszczenia i 

niekorzystne wibracje). Dołączamy do tego dużo miłości  Czasem zaś także specjalne mieszanki z 

dołączonym odpowiednim rytuałem. 

 kąpiel pod bieżącą wodzie, kąpiel sucha w soli, w solonej wodzie, najlepiej morskiej, 

 kąpiel w promieniach słońca, świetle księżyca w pełni, 

 zakopanie w ziemi, 

 medytacje, 

 kontakt z innymi, czynnymi kryształami, szczotka 

ametystowa, 

 kąpiel przy dźwiękach mis tybetańskich, mantr, śpiewu, 

muzyki, 

 okadzenie ziołami, białą szałwią, mirrą, 

 rytuały ognia. 

Kamienie mają w sobie moc tworzenia, ogromną siłę. Kryształy możemy kodować informacjami. Należy 

najpierw je oczyścić, następnie wziąć w dłonie i przekazywać mu konkretne myśli, medytować. Z takim 

kryształem pracujemy przez jakiś czas, żeby zmagazynowały odpowiednią ilość wibracji. 

Kryształ górski podnosi ogólną witalność organizmu i tworzy przestrzeń, w której działania nasze 

mają moc sprawczą i są skierowane dla dobra naszego i wszystkich istot żywych. Codzienna medytacja z 

tym kryształem nadaje stabilności naszej drodze – ku połączeniu się ze wszystkimi Istotami 

wibracjami czakry serca – czystej, bezwarunkowej Miłości. 

Kryształ górski ma bardzo silną uzdrawiającą energię. Możemy: 

 nosić go  przy sobie, trzymać go w dłoniach, w kieszeni - będzie nas energetycznie wspierać. 

Podnosi energię, dodaje pewności, ułatwia pozytywne załatwianie trudnych spraw. Pomaga jasno i 

logicznie się wypowiadać, 

 mentalnie zaprogramować go, by oczyszczał i harmonizował naszą aurę, jeśli jesteśmy chorzy, źli lub 

zmęczeni, 

 uznać za towarzysza naszych medytacji, modlitwy. Jest jedynym kamieniem, który odblokowuje  

wszystkie czakry dają się do tego celu niewielkie graniastosłupy, 
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 spać z nim. Kładziemy je w okolicy miejsca, które chcemy wspomóc, lub trzymamy w ręku. Jeśli 

zgubimy w nocy kryształ, to nie należy się tym przejmować, bowiem kryształy wędrują zawsze tam, gdzie 

tego najbardziej potrzebujemy, 

 przykładać rozgrzany słońcem na obolałe miejsce, zmęczone bolące oczy, podczas medytacji na 

splocie słonecznym. 

 lecznicza woda kryształowa – wzmacnia pamięć, nadaje jasności myślom, podnosi nastrój, ułatwia 

koncentrację, pomaga w pracy nad sobą (przepis: patrz blog)  

 Dobrze jest wyczyszczony kryształ trzymać na słońcu i w razie potrzeby (początek niedyspozycji, 

pogorszenie nastroju, stres, zbyt niskie lub wysokie ciśnienie) włożyć kamyk do ust, trzymać 10 do 15 

minut. 

 duże kryształy możemy trzymać w domu jako elementy 

energetyzujące lub oczyszczające. Pochłaniają 

one elektrosmog i niwelują promieniowanie żył wodnych. 

Należy je przynajmniej raz na tydzień oczyszczać. W Feng Shui 

stosuje się je również jako elementy rozpraszające, kierujące i 

częściowo blokujące energię. 

 nosić  na ciele w postaci wisiorka, 

 szczotka kryształowa, którą posiada właściwości 

ochronne, wchłania zakłócenia energetyczne, oczyszcza ze smogu 

energetycznego. Należy ją ustawić blisko  urządzeń typu TV, komputer, telefon komórkowy. 

 działa zbawiennie na organy wewnętrzne, szczególnie nerki i organy płciowe, 

 wspomaga pracę nadnerczy oraz pobudza płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 

 łagodzi objawy bolesnego miesiączkowania, 

 dobrze wpływa na cerę oczyszczając ją z toksyn, 

 stymuluje funkcjonowanie mózgu i pomaga w przepływie energii wewnątrz organizmu, 

 pomaga tamować krwawienia, 

 wzmacnia system nerwowy, 

 łagodzi bóle głowy, 

 poprawia również wzrok, 

 usuwa dolegliwości związane z bólem kręgosłupa, 

 reguluje pracę serca, 

 w sferze zdrowia psychicznego przywraca równowagę 

wewnętrzną, uspokaja i umacnia aurę, oddala negatywne myśli, 

 łagodzi napięcia, 

 odblokowuje połączenia nerwowe, 

 wspomaga eliminację stanów zapalnych, 

 Hildegarda z Bingen:  leczenie chorób tarczycy i oczu, przy wypryskach (trądziku)  

 przejmuje na siebie niedobre wibracje ludzi. Potrafi ogrzać ludzkie serca, zmienić osoby zasadnicze  i 

surowe w otwarte i przychylnie nastawione do bliźnich, 

 oczyszcza krew, ciało i umysł, 

 wykorzystywany jest do akupresury stóp, 

 wzmacnia działanie wszystkich innych kamieni, które znajdą się w jego pobliżu lub są razem z nim 

stosowane.  
 


