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D eclinor eo r esponsabilifilii

Recomanddrile medicale qi informaliile fumizate pentru
cristalele din acest curs nu au rolul de a inlocui tratamentul
medical. Dacd, ai orice ?ndoial6, cu privire la folosirea aces-
tora, consultd un medic specralizatin vindecarea cu cristale.
in contextul acestui curs, boala este o disfuncfie: manifes-
tar e a frnald, a de ze chlllbrului sp iritual, e c o lo gi c, p s iho 1o gi c,
karmic, emofional sau mental ori a stresului. Vindecarcain-
seamnd refacerea echilibrului dintre minte, corp qi spirit, iar
facilitarea evoluliei sufletului nu presupune un tratament.
Potrivit consensului din domeniul terapiei cu cristale, toate
pietrele sunt denumite ,,cristale", indiferent dacd au sau nu
o structurd cristalind.

Introducere

Cristalele puternice, potente Ei terapeutice au multe
utrlizdri. Ceea ce md incitd este faptul cd ele se adapteazd

gi dezviluie noi posibilit5li pe mdsurd ce le permitem mai
mult sb ne arate ceea ce pot face. In urmbtoarele 2I de zlle
vom explora atit aplica{iile tradifionale, cdt qi pe cele ino-
vatoare ale acestor fiinfe puternice - le numesc ,,fiinfe" de-

oarece, dupd cum vei descoperi, cristalele se pun activ in
serviciul tdu. Sunt conqtiente, extrem de inteligente qi capa-

bile de intenlie concentratd.
Aq fi putut sb adopt o abordare ,,standard" pentru

acest program spundnd c[ ,,acest cristal este bun pentru cu-
tare" qi ,,acelaeste bun pentru cutare'.. Binein{eles, ar fi fost
adevdrat, dar puteai apelala alte cd\i ale mele pentru astfel
de informaJii. (Te voi indrepta in direclia corectd in secfiu-
nea Resurse de la sfdrqitul fiecdrui capitol qi, de asemenea,

in secJiunea de la sfdrqitul cursului - deqi acest lucru nu este

absolut necesar deoarece vei descoperi proprietdlile crista-
lelor pe mdsurd ce vei lucra cu ele.)

In aceastd carte vom examina ?n fiecare zi un alt as-

pect al cristalelor, astfel incdt sd-!i dezvolli abllitl i pe care

sd le poJi folosi intr-o varietate de aplica{ii. in fiecare zi am

inclus o activitate practicd pentru a-!i extinde sensibilita-
teala energia cristalelor qi pentru ate ajuta sd le explorezi
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potenfialul. in 2I de zlle vei cunoaqte un spectru larg de
posibilitdfi de lucru cu cristalele.

Vom examina cristale specifice, unele vechi, altele
noi, de bazd, qi avansate, cu vibralii telurice qi vibra{ii inalte,
astfel incdt, indiferent dacd eqti incepdtor sau experimentat
in lucrul cu cristalele, vei gdsi aici ceva pentru a te inspira
qi a-!i stdrni interesul. Toate cristalele pe care le menlionez
sunt prezentate color pe site-ul meu wwwjudyhall.co.uk qi
pe www. angeladditions. co.uk.

Astdzi qi mdine vom incepe prin a examina cAteva
elemente de bazd ale cristalelor: gdsirea cristalelor tale
gi lucrul cu ele. Te rog sd nu sari peste aceste zlIe, altfel
vei dezamdgit de rezultatele obfinute. Pulinul timp petre-
cut acum te va rdsplSti cu cele mai puternice energii ale
cristalelor.

Binecuvdnt[ri de cristal,
Judy Hall

Vindecitorul argintiu

%irr* t

Gdsirea cristalelor potriaite
pentru tine

Ceea ce vom face astdzi este sd gdsim cristalele potri-
vite pentru tine - cele care interacfioneazdin mod optim cu

energiile tale. Ai o frecvenfd unicd de energie, iar secretul
funcliondrii eficiente a cristalului constd in gdsirea crista-
lelor ce reac[ioneazdla ea. Este posibil sd ai nevoie de o zi
intreagd pentru acest proces, mai ales daci intentionezi sd

inve{i cum sd cau{i cristalele potrivite pentru tine, dar existd
un pas simplu care\i permite sd-!i gdseqti rapid cristalele -
acesta este deschiderea chakrelor din palme.
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Chakrele din palme

Pentru a-!i deschide chakrele din palme, deschide qi

inchide pumnul de mai multe ori. Apoi, pune mdinile una
ldngd, cealaltd, astfel incdt palmele sd se atingd, depdrteazd"
uqor mdinile ;i apoi apropie-le din nou. Vei simfi cum o
minge de energie se acumuleazd,intre palme qi este posi-
bil s[ sim{i furnicdturi. Deschidd intotdeauna aceste chakre
inainte de a alege sau de a lucra cu un cristal.

Lasi cristalul si te giseasci pe tine

Toli cei care sunt interesali de cristale - qi mai ales cei
care erau indiferenfi fa[/ de ele inainte de a se fi imprietenit
cu un cristal - autrdit experienla cdnd un cristal ,,le-a fbcut
cu ochiul". Intri intr-un magazin sau navighezi pe internet
qi un cristal ifi atrage atenlia. Acesta este pentru tine. Nu
este neapdrat cristalul cel mai mare, cel mai frumos sau cel
mai scump. Poate fi neprelucrat,rulat sau faletat. Dar este
cel mai puternic cristal pentru tine.

Prin urmare, in loc sd caufi sensul unui cristal sau sd

cauli un cristal pentru un simptom sau o aplicafie anume, in-
cearcd o abordare diferitd. Y iziteazd un magazin care vinde
cristale qi vezi ce te atrage sau vezi ce ai deja in coleclia ta.
Aceste fiinfe iqi doresc cu ardoare sd lucreze cu tine. Acum
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e momentul. De asemenea, poli 15sa cristalele din aceastd

carte sd te atragd sau priveqte-le pe site-urile de pe internet.
Noteazd cristalele pe care le alegi qi intuiliile tale ime-

diate cu privire la modul in care doresc sd lucreze cu tine ;i
orice idei care se dezvoltd,maitdrziu.

Activitotet P uter eo atingerii

l.Deschidechakrelepalmelor(vezipaginaaldturatd).
2.Dacdai deja o selecfie de cristale, pune-le pe masd.

lnchide ochii qi, dacd nu sunt prea delicate, miscd-le ugor.
Cu ochii incd inchiqi, deplaseazd-ti mdna peste cristale, in-
tr-o miqcare circulard, pdnd cdnd unul igi atrage mdna spre

el sau simfi o furnicdturd in palm6. (Dacb nu se intdmplb
nimic, incearcd cu cealaltd mdnd sau treci Ia Ziua 2 pentru
a afla cum sd purifici cristalele qi apoi incearcd din nou.)

3. Dacd" te afli intr-un magazin de pietre semipreli-
oase qi nu-!i atrage niciunul aten[ia in mod special, deschi-
de-!i chakrele palmei qi plimbd-Ji mdnadeasupra cristalelor.
Unul se va lipi de degete sau vei avea o senza[ie foarte pld-
cutd atunci cdnd il vei line in mdni. Acesta este cristalul
tdu. Apor, ia un cristal mai mare Ei compar[ senzaJiile. Dac[
descoperi c[ nu i]i vine s5 laqi cristalul din mdnd, atunci este

potrivit pentru tine. (Te rog, refine ci unele cristale au ne-

voie de o curdlare temeinicd inainte de a te acorda la ele -
veziZiua2.)

Exerseazi-fi intui!ia

Dacd ai o colecfie de cristale, 1i-ai folosit deja intuifia
in alegerea lor (sau ele te-au ales). Pur qi simplu uitd-te la
colecfia ta cu privirea uqor nefocalizatd. qivezi care te atrage

1l
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sau deschide-fi chakrele palmei qi lasd-fi degetele s6 aleagd
intuitiv unul. Jine-l uqor in palmd pentru a te conecta la
energiile lui. (Cu toate acestea, este posibil sd fie necesard
purificarea gi activarea lui, aqa cd probabil va trebui sd ape-
lezilaZiua2.)

Sau intrd intr-un magazin de cristale ;i lasi-te atras in-
tr-o anumitd direcfie, frrdate gendi unde mergi .Yezice cris-
tal i1i atrage privirea. Repet, s-ar putea sd fie nevoie sb-l iei
acasd qi sd-l purifici (veziZiua2)inainte de a lucra cu el, de-
oarece cristalele absorb energia tuturor celor care le-au atins.

Internetul este un instrument excelent pentru alegerea
de cristale din confortul casei tale. Conecteazd-te la unul
dintre site-urile din secfiunea Resurse sau pe site-ul de cris-
tale preferat, de preferinld unul care ?!i aratl mai multe fo-
tografii cu acelaqi tip de cristal. Apoi, priveqte ecranul cu
ochii pe jumdtate inchiqi pAnd cdnd unul te va atrage. Odat6
ce cristalul te-a chemat, achizi[ioneazd-1.

in cele din urm6, dacd, ai c[r,ti despre cristale (vezi
Resurse), rdsfoieqte-le sau deschide-le la intdmplare. in timp
ce iti concentrezi uqor privirea, cere-i cristalului sd se co-
necteze mai puternic cu tine, astfel incAt sd-i simfi energia;
ilustrafiile din aceastb carte sunt deosebit de utile, la fel qi
cele din cartea I0I Power Crystak lt0l cristale puternicel,
in care John van Rees Jr. a captat energia cristalelor in foto-
grafi ile sale remarcabile.

Activ it ate : Rodi e stezi e

Radiestezia este o metodd excelentb de a-!i alege cris-
talul. Existd doud metode: cu pendul qi cu propriile degete.

Pentru a folosi un pendul, trebuie sd stabileqti miqcd-
rile ce reprezentf,,da", ,,nt)" si ,,poate". Consider cdceamai
uqoard metodd este sb lii pendulul liber, cu lanlul infrqurat
t2
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in jurul degetelor qi ancorat uqor cu degetul mare, iar lun-
gimea lanfului si fie cdt ldfimea m6inii. Experimenteazdcu
ceea ce funcfioneazd cel mai bine pentru tine - unii il {in pur

Ei simplu intre degetul mare qi ardtdtor.
. fine pendulul deasupra genunchiului qi intreabd:

,,Numele meu este... (spune numele tdu adevdrat)?"
Pendulul se va miqca din proprie voinfd, fie circular,
fie se va balansa dintr-o'parte in aIta. Retine cum
se miqcd deoarece acesta reprezintl rdspunsul ,,da".

. Apoi, dd un nume fals gi acest lucru ili va oferi rds-
punsul ,,flu" - se va miqca in altd direc{ie.

. Apoi, combind numele tdu cu un prenume fals pen-
tru a ob{ine rdspunsul,,nu qtiu/poate". in cazul meu,
pendulul osclleazd, pufin, fdrd a se miqca prea mult.

. Odatd ce gtii rdspunsurile ,da" si ,,nu", fine pendulul
peste un cristal qi intreabd: ,,Acest cristal este po-
trivit pentru mine?" Dac[ rdspunsul este ,,da" sau

. ,,podte", intreabd: ,,Existd unul mai potrivit?" Dacd
rdspunsul este ,,da", verificd dacd cel mai potrivit
este un alt cristal de acelaEi tip sau unul diferit.

. Pentru a detecta cu degetele, prinde-li pur qi simplu
degetul mare qi cel ardtdtor de la o mdnd cu ardtd-
torul qi degetul mare de Ia cealaltd mdnfl formdnd
doud cercuri intrepdtrunse. in timp ce pui intreba-
rea, trage uqor. Dacd rdspunsul este ,,da", degetele

' 1lu se vor desprinde. Dacd e,,nu", mdinile se vor
desprinde uqor.

li
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Resurse

Fotografiile din aceastd carte sunt prezentate qi pe

www judyhall. co.uk qi www. angeladditions. co.uk
Carlile mele despre cristale:
101 power Crystals: The ultimate guide to magical

crystals, gems, and stones for healing and transformation

ll01 Cristale puternice: Ghidul suprem al cristalelor ;i
pietrelor pre/ioase ;i semiprelioase magice pentru vinde-
c a r e q i tr ans fo rm are], Quarto, Londr a, Marea Britanie ; Fair
Winds, Beverley MA, SUA

The Crystal Bibles, Vols I-3 lBiblia cristalelor,
Volumele 1-3], Godsfield Press, Londra, Marea Britanie;
Walking Stick Press, Cincinnati, USA

The Crystal Experience: Your complete crystal work-
shop in a book lCunoa;terea cristalelor: Seminarul tdu
complet despre cristale tntr-o singurd carte], Godsfield
Press, Londra, Marea Britanie

Cristalele acordate de Judy Hall sunt disponibile la
www.angeladditions.co.uk sau consultb secfiunea Resurse
de la sfdrqitul cursului.

Instrumente de curdfare a cristalelor: consultd secfiu-
nea Resurse de la sfbrsitul clrrsului.

%irr* z

P re gdtir ea crist alelor

Astdzivei inv[Ja cum sd-fi preg5teqti cristalele pentru

utilizare, deoarece sunt c6{iva paqi esenfiali care precedl
acordarea cristalelor tale. Te rog sd nu treci peste aceqti paqi

qi sd nu te grdbeqti sd ajungi la ceea ce consideri cd este par-

tea interesantb. Aceqti paqi sunt esenfiali pentru a valorifica
pe deplin puterea pietrelor tale. Pe mdsurd ce cristalele ab-

sorb rapid energiile negative qi ridic[ vibrafiile tuturor celor

care le ating, ele trebuie sd fie purificate qi activate, astfel

incdt sd Iucreze la cel mai inalt potenlial.

t5

Cristale: colec{ia ta
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Oamenii spun adesea ,,Cristalele nu funcfioneazd",
iar atunci cdnd le rdspund ,,Dar le-ai cerut?", ei sunt sur-
prinqi. Actul de a le cere cristalelor si lucreze cu tine pentru
binele tdu cel mai inalt - qi cel al altora- le amplificd enonn
puterea.

imi place sd am o zi anume de curdlare a cristalelor,
cdnd pulverizez toale cristalele din casd cu Clear2Light (o
substanld de curdJare qi reincdroare a cristalelor de la Pe-
taltone Essences) qi apoi le pun afard,pentrua se reincdrca la
Soare sau la lumina Lunii. in cazulmeu este o sarcind destul
de ampl6 deoarece am o coleclie uriaqd de cristale, dar con-
sider cb ziuain care le curd! este un prilej de meditalie qi de
vindecare pentru mine.

Curifarea cristalelor

Aceasta este o regulS fundamentald in lucrul cu cris-
talele. Indiferent dacdlucrezi cu un cristal preferat pe care
il ai de mult timp sau cu unul pe care tocmai l-ai adus acasd
de la magazin, trebuie sd tl cureli tnainte de utilizare.

in cazulin care cristalul este rulat sau rezistent, pur qi

simplu jine-l sub un jet de ip6"timp de cdteva minute, cu-
fundd-l cu grijd intr-un curs de apd,in mare sau foloseqte o
substan![ de curdJare speciald pentru cristale (vezi sec]iu-
nea Resurse).

Cu toate acestea, dacd cristalul este delicat, stratificat
sau friabil, pune-l in orez brun peste noapte, trece-l prin
lumina unei lumdndri, prin fumul unui befiqor parfumat sau
foloseqte o substan{d de curS{are special[ pentru cristale.

Pune-l in lumina Soarelui sau a Lunii pentru a-i re-
incirca bateriile. Sau foloseqte o substanfi de reincdrcare
specialS pentru cristale - o picdturd sau o pulverizare ra-
pidd - qi e suficient. (Pentru a umple o sticld cu pulverizator,

t6
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pune 7 picdturi de substanld de curdlare pentru cristale in
apdpurd de izvor. Pofi adbuga uleiuri esenfiale sau votcd
pentru a o conserva, dar solu{ia se pdstreazd cdteva zlle fard
nici un fel de adaos.)

Reline:
. Nu sufla peste cristale pentru a le curdla, deoarece

energiile tale s-ar putea s[ nu fie pure.
. Apa sdratd poate deteriora cristalele delicate, mai

ales pe cele cu multe puncte sau straturi sau pe cele
ce cresc dintr-o bazd,intrucdtle-ar putea forla sd se

desprindd. Aqa cd foloseqte-o cu grijd.

Cristalele benefrciazd" de curdlarea qi reincdrcareare-
gulate. Stabilirea unei ,,zile a cristalului", cdndpurifici cris-
talele qi apoi le pui la lumina Soarelui sau a Lunii pentru a

se reincdrca, te ajutd sd te apropii Ei mai mult de cristale Ei

ifi ridicd qi lie energiile. De asemenea, poli medita cu crista-
lele pentru a vedea dacd au ceva s6-!i spun[ (veziZiua2l).

Activitate: Simte dif er enla

1. Jine in mAnd un cristal necurbfat pentru cAteva mo-
mente ;i observd ce simfi.

2. Curdld cristalul. Apoi, fine-l in mdnd" qi observb
schimbbrile

Cere-i cristaluluisi lucreze cu tine

Cristalele sunt fiinfe foarte inlelepte qi vdd mult mai
departe decAt noi, muritorii; da1 dacd nu le vei cere sd lu-
creze cvtine, de unde sd Etie ce doreqti sd faci? Atunci cdnd
ii spun cristalului ce doresc, incerc s[ nu fiu prea specificd
deoarece simt cd il limitez dacd ir cer ceva anume doar din

17



Judy Hall

perspectiva mea terestrA,limitath. ii cer cristalului sd lucreze
pentru binele meu cel maiinalt qi pentru binele cel mai inalt
al celorlalli oameni gi si facd ceea ce este potrivit pentru evo-
lufia mea spiritualS, addugdnd la cererile mele ,,acest lucru
sau ceva mai bun" ori ,,dup[ caz". Sunt momente cdnd mi
simt blocatd intr-o situalie din care aq prefera sd ies, insd,

dacd este ceva ce trebuie sd invd! din ea sau un dar pe care

trebuie s5-1 dobAndesc, pot sd pierd ocazia ie gind prea repede

din situalia respectivd. Prin urmare, prefer ca piatra sd md
susfind in timp ce trec prin provocarea necesarS.

Atunci cdnd lii ?n mdnd un cristal qi te concentrezi asu-
pra lui pentru cdteva momente, il incarci cu intenfie. Dacd
ai in vedere un anumit scop pentru cristalul tdu, fine-l intre
palme. Concentreazd-fi gdndurile asupra cristalului qi cere-i
sd colaboreze ctr tine pentru a indeplini acest scop in cel
mai bun mod posibil gi sd se acordeze la scopul tdu.

$tergerea programirii
0

Odat[ ce nu mai ai nevoie de un cristal, qterge-i pro-
gramarea. Pentru a face acest lucru, curdld-I, apoi fine-l in
mdnd. Muljumeqte-i pentru cd a lucrat in numele tdu, dar
spune-i cd lucrarea este acum fnalizatd. Cere ca orice pro-
gram din cristal sb fie dizolvat qi cristalul sd rdmdnd liniqtit
pdnd cdnd il vei solicita din nou. Cu toate acestea, ai pulea
afnma cd, dacd" cristalul lucreazd in numele tdu la un nivel
mai inalt decdt cel pe care il cunoEti, doreqti ca el sd conti-
nue acea lucrare.

Depozitarea cristalelor

Pdstreazd cristalele intr*un sertar sau intr-o cutie
atunci cdnd nu le folosesti. Cristalele rulate pot fi depozitate

18
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impreund intr-o pungd - adaugd un cameol pentru a le
pdstra purificate qi curdlate energetic -, dar cristalele de-
licate trebuie ambalate separat. Curd[d-le inainte de utili-
zare. Cristalele care stau la vedere ar trebui sd fie curdlate
frecvent.

Resurse

CIear2Light de la www.petaltone.co.uk este o sub-
stanld excelentd de curdfare a cristalelor qi este disponibila
in intreaga lume. Crystal Charge - o substanld de reincdr-
care - este, de asemenea, disponibild la Petaltone.

Pulverizatorul Crystal Cleanser (substan!5 de cur6-

!are) de la Crystal Balance Company qi Crystal Recharge
(substanld de reincdrcare) fac minuni impreun[ cu esenfa

Violet Flame, care spulberd negativitatea (www.crystalba-
lance.net).


