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SISSEJUHATUS

Tuhandeid aastaid on kristallid ja vääriskivid kaunistanud printsesse, prohveteid, 
kuningaid ja sõdalasi. Neid on kasutatud ennustusvahenditena ja võimsate 

tervendusenergiate käivitamiseks. Muistse Babüloonia astroloogid uskusid, et valged 
kvartsikristallid kannavad endas tähtkujude saatust määravat jõudu, egiptlased 
kasutasid kive, näiteks obsidiaani, kaitseks kurjuse vastu. Tegelikult on kristallid kõige 
loomulikum jõud, mida appi võttes saame üles leida iseenda varjatud võimed.

UNIVERSUMI VÕLUJÕUD
Minu enda kividesse kätketud võluväe 
tundmaõppimise teekond algas ühel 
tuulisel kevadpäeval Lõuna-Inglismaa 
kiviklibusel rannal, olin tookord üle 
kahekümne viie ja parajasti toibumas 
üsna dramaatilisest armuloost. Tundsin 
kergendust leides, et lõppude lõpuks elul 
pole väga vigagi – olin loodusega 
sinasõpruse sõlminud ja õppinud 
nautima erinevaid maastikke, merd ja 
tormist ilma. Lapsepõlves Kaug-Idas oli 
hiina amah, ema 
abiline, õpetanud 
mulle feng shui 
põhimõtteid ning 
mere äärde olin 
tulnud otsima 
merikarpe ja kive, 
mis aitaksid mu uue 
kodu energiat 

tasakaalustada. Üks kivi „tõmbas“ mind 
magnetina ligi. See oli süsimust 
munakujuline veerkivi, sile ja särav, ikka 
veel mereveest märg. Loodus oli kivi 
servadele söövitanud kaks peenikest 
joont. Kaks ellipsikujulist triipu ristusid 
omavahel ja järsku tajusin mõtet: 
„Usalda universumi võlujõudu.“ Seda 
ma tegingi. Praegu, kirjutades, on see 
lihtne, aga kaunis, võlujõudu ja 
loomulikku väge sisaldav kivi minu 
kõrval laual. 

Vääriskivid ja veerkivid on 
osa looduse võluväest, 

täpselt nagu teie ise.
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sissejuhatus

TEIE KRISTALNE TEEKOND 
Teie suudate samuti selle võluväe avastada. Käesoleva raamatu lõbusate, lihtsate 
ja interaktiivsete õppetükkide ja harjutuste abil, mis on koostatud nimelt teie 
sisemiste võimete avamiseks, saate kristallide kohta hulganisti teadmisi.

Teises peatükis kirjeldatakse, kuidas rakendada ja 
tõlgendada kõige tuntumate ja tähtsamate kristallide 
tunnuseid ja omadusi suhete ja romantika, äri ja 
karjääri ning kodu hüvanguks. 

Esimeses peatükis leiate kristallidega töötamise 
põhitõed ja -võtted, lisaks lühikese ülevaate kristallide 
varjatud väe ja ajaloo kohta, samuti üksikasjalised 
juhtnöörid, kuidas kristalle valida ja nende eest 
hoolitseda. Igal paarisleheküljel on harjutus või 
õppetund, mis tasapisi, koos teie enda väe 
kasvamisega, aitab teil üha kindlamalt ühenduda ka 
kristallide energiaväega. 

Kolmas peatükk arendab teie intuitiivseid oskusi 
kristallidega ennustamisel. Raamatu see osa on 
pühendatud kosmilise keele õpetamisele, mida 
kõnelevad kristallid – kristalliga pendeldama 
õppimisest kuni kristalle erineval moel tuleviku 
ennustamiseks lauale ladumiseni. 

Neljandas peatükis vaadeldakse kristalli-
dega ravimist ja õpetatakse, kuidas seda 
teha. Need harjutused tugevdavad teie 
keha/mõistuse/vaimu ühendust ja 
edendavad kristalli energiale häälestu-
mist. On kolm põhisuunda: emotsionaalne 
tervenda mine, elu edendamine ja vaimne 
areng. Kristallide olemust mõistes ja 
nendega koostööd tehes on teil võimalus 
avastada varjatud kosmiline energia, 
mis ka teis endis voolab.
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SODIAAK, PLANEEDID 
JA KRISTALLID

Eelnevalt vaatlesime, kuidas on ühesugust värvi kristallid 
kooskõlas sarnaste omaduste või energiatega – ja edaspidi 

rakendame neist mitmeid. Esmalt aga saame teada, kuidas 
kosmiline energia end planeetide kaudu ilmutab.

Muistsetest aegadest saadik on usutud, et 
kristallid sisaldavad vibratsioonidena 
planeetide ja kinnistähtede erinevaid 
energiaid. Sümboolselt on planeetidel 
meile astroloogia kaudu endiselt oluline 
mõju ning kristallide astroloogilised 
seosed on kooskõlas meie sodiaagi-
märgiga. Nagu eelnevalt mainitud, võite 
te kanda oma sünnimärgi kivi kaelas või 
taskus, et oma parimaid omadusi 
tugevdada, teie planeedi kivi on nagu 
„jõukivi“ ning edendab teie elu kõiki 
aspekte. Kui te selle kõikjale kaasa võtate 
või igal pool kannate, aitab kivi teil 
kogeda parimat võimalikku elu ja tunda 
iseenda ühtsust universumiga.

Sõltumata teie enda sodiaagimärgist 
pakub iga kristall teile täiendavalt oma 
spetsiifi list energiat iga kord, kui see 
väärtus teie elus võimendamist vajab. 
Näiteks kui olete Kaljukits, toetab granaat 
maksimaalselt teie auahnet äriplaani. Kui 
kannaksite lisaks ka kuukivi, suudaksite 
ärimaailmas taibata ka teiste inimeste 
tegelikke motiive. 

On kümme planeedikristalli 
(traditsioonilises läänemaises 
astroloogias ei loeta Maad planeetide 
hulka) ja kaksteist sodiaagikristalli, 
kokku kakskümmend kaks kristalli, 
mis vastavad kahekümne kahele suure 
arkaani kaardile taro süsteemis. Nagu 
kolmandas peatükis selgub, saate te 
oma kristalle programmeerida ka taro 
energiaga, et tuua oma ellu seda, mida 
soovite.

Kõikides selle peatüki harjutustes 
kasutatakse konkreetseid kristalle, aga 
kui teil ei õnnestu neid kõiki saada, võite 
need kas asendada esimeses peatükis 
kirjeldatud sama värvi kristallidega või 
siis tehke harjutust nii, et kujustate 
mõttes vajaliku kristalli enda kätte või 
eesmärgile vastavasse paika. 
Kujutlusvõime on meelemõistuse 
võimas osa, mis ühendab meid vahetult 
universumi ülemeeleliste jõududega, 
seega kutsub kristallirituaali 
vaimusilmas ette kujutamine 
assotsiatsiooni kaudu kohale sama 
tugeva võlujõu, kui kristalli enda vägi.
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KUIDAS KRISTALLE MÕISTA JA NENDEGA TÖÖTADA

PLANEETIDE/MÄRKIDE JA KRISTALLIDE SEOSED

MÄRK VÕI PLANEET  SÜMBOL KRISTALL    VÕTMESÕNA

Päike                            topaas           karisma

Kuu                             seleniit           intuitsioon

Merkuur                         ahhaat            loogika

Veenus                           turmaliin          külgetõmbejõud

Marss verekivi           julgus

Jupiter lasuriit        valgustumine

Saturn oonüks            ausus

Uraan          akvamariin        eneseväljendus

Neptuun sinine pitsahhaat loomingulisus

Pluuto malahhiit           jõukus

Jäär                             rubiin             kirglik

Sõnn smaragd           praktiline

Kaksikud tsitriin             mitmekülgne

Vähk kuukivi             tundlik

Lõvi tiigrisilm          särav

Neitsi peridoot        peenetundeline

Kaalud sinine safi ir           diplomaatiline

Skorpion obsidiaan             jõuline

Ambur türkiis               seikleja

Kaljukits granaat               auahne

Veevalaja merevaik             originaalne

Kalad ametüst               visionäär
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JÄÄR 
21. märts – 19. aprill

 SODIAAGIKRISTALL: rubiin
 SÜMBOL: Jäär
 ELEMENT: tuli

Põikpäised ja sihikindlad Jäärad on 
sündinud olema esiplaanil, nii elus kui 
armastuses on nad julged ja kirglikud. 
Armastuses olete kannatamatu, töötades 
tahate näha tulemusi ja kodus loodate, 
et keegi teine asjad korda seaks. Teie 
tahe riskeerida, massi seast välja paista 
ja oskus end igas olukorras võitjana 
eksponeerida kannab teid elu 
keerulistele ja seiklusrikastele radadele. 
Loomult võistleja, ei lepi te eitava 
vastusega ning olete jõud, millega peab 
arvestama.

RUBIIN
Keskajal usuti, et sellel kire ja tule kivil 
on väge vett keema ajada ja vaha 
sulatada. Kuningad, keisrid ja aadlikud 
hindasid rubiini koguni rohkem kui 
teemanti. Seda kanti katku peletava 
amuletina ning arvati, et rubiin hoiatab 
kandjat läheneva ohu eest, kaotab kurja, 
ohjeldab himu ja aitab lahendada 
vaidlusi. Tegelikult usuti rubiinil olevat 
lausa müütiline võime muuta kandja 
igati haavamatuks. Rubiini kasutatakse 
kire, sensuaalsuse ja sügava igikestva 
armastuse soodustamiseks. See 
teravdab mõistust, teeb teid ligi-
tõmbavaks ning lisab entusiasmi ja 
hoogu. Mil iganes tunnete, et vajate 
lisaenergiat või käivitusjõudu, kandke 
kaasas rubiini.

PÄÄSTKE IMPULSS 
VALLA 

Istuge vaikselt, silmad kinni, hoides rubiini 

käes. Kujutlege, et olete äsja kohanud oma 

elu armastust. Tunnetage, kuidas rubiinist 

õhkub teisse iha, kuumust, jõudu ja tuld. 

Kogu see energia liigub läbi iga teie 

kehasopi, kuni tajute, et olete valmis 

tegutsema. Tõuske püsti, avage silmad ja 

vaadelge rubiini puna – te näete selle 

ikoonilise kivi kirglikku olemust.
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KUIDAS KRISTALLE MÕISTA JA NENDEGA TÖÖTADA

SÕNN
20. aprill – 20. mai

 SODIAAGIKRISTALL: smaragd
 SÜMBOL: Sõnn
 ELEMENT: maa

Nii romantilistes suhetes kui töökohal 
peidate te visa ja võimsa vajaduse kõike 
kontrollida võluva ja võrgutava maski 
taha. Sensuaalse, armastava ja 
loomingulise isikuna häälestute te teiste 
inimeste vajadustele ning teate, kuidas 
neile meeldida. Kui teie sünnikaardil ei 
juhtu just olema kolme või enamat 
planeeti mõne seikluslikuma märgi 
valitsusalalt nagu näiteks Ambur, Jäär, 
Kaksikud või Veevalaja, eelistate te 
usaldusväärseid sõpru ja realistlikke 
eesmärke tundmatutele saladustele või 
elu paradoksaalsetele veidrustele. Usin 
töö, praktilisus, kodu haldamine ja 
maalähedus toob teile küllust ja tagab 
tasu.

SMARAGD
Smaragdi on aegade vältel austatud ja 
pühaks peetud. Muistsed babüloonlased 
uskusid, et selles peitub jumalanna, ning 
egiptlaste jaoks oli smaragd igavese elu 
sümbol. Kleopatra, Egiptuse kuninganna, 
armastas kalliskividest kõige enam just 
smaragde. Seda kivi tähistav muistsest 
pärsia keelest pärit sõna tõlgiti kreeka 
keelde kui smaragdus. Smaragd on 
armastuse, inspiratsiooni ja lõputu 
kannatlikkuse kivi. See kehastab ühtsust, 
kaastunnet ja tingimusteta armastust. 
Smaragd soodustab sõprust ja harmoo-
niat, koduse elu õndsust, rahulolu ja 
ustavust. Smaragd taaselustab kirge – 
teise inimese, uue huviala või töö suhtes. 
Romantilise armastuse ligitõmbamiseks 
tuleks smaragdi kanda kas ehtena või 
taskus. Smaragd tugevdab ka loomingu-
lisust kunstivallas, keskendumisvõimet ja 
vaimuselgust. Seda peetakse kõnemeeste 
ja fi losoofi de kiviks.

ARMASTUSE 
TAASTAMINE

Et võõraks jäänud armastatut taas endale 

lähendada, sosistage sõnad, mida soovite talle 

öelda, smaragdile. Seejärel pange smaragd 

ümbrikusse ja asetage see kas oma padja alla 

või kuskile salapaika. Kui sobib, võite selle 

anda samale isikule, kui teda järgmine kord 

näete – ja nüüd öelge smarag dile sosistatud 

       sõnum kõva häälega välja.
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See ladumisvõte vaatleb olevikku ja 
tulevikku, et anda teada, kuhu teie 

elutee kulgeb. Lisaks uuritakse 
praeguseid ja tulevasi väliseid mõjutusi, 
nii häid kui halbu.

MINU ÕNNELIK ELU

KRISTALLIDE VALIMINE
Valige kotist ükshaaval viis kristalli ja 
asetage skeemi järgides lauale.

1. Mina ise praegu
2. Hetkemõjud 
3. Kelleks ma tahaksin saada/mida 
    tahaksin teha
4. Tulevikumõjud
5. Kuhu see kõik välja viib

TÕLGENDUSNÄIDE

4 5

2

1

3

KRISTALLIDE ASETUS

1. Roosakvarts: Mul on kellegi suhtes 
üsnagi romantilised tunded ja ma 
loodan, et meil tuleb suurepärane 
suhe.

2. Punane karneool: Hetkel mõjutab 
mind keegi, kes arvab, et teab 
paremini, mis mulle kasuks tuleb, aga 
tegelikult püüab ta lihtsalt minuga 
manipuleerida.

3. Türkiis: Mulle meeldiks sellest 
mõjust eemale saada ja oma uue 
armsamaga kuskile reisida.

4. Peridoot: Peagi oskan mõjutada 
inimesi, kes minu individuaalsust ja 
isiklikku arvamust austavad, ning 
nemad mind.

5. Oranž karneool: Tee viib suurte 
muutusteni ja positiivsete elu-
valikuteni.

4

2

1

5

3
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kristallid ja ennustamine

See ladumisvõte vaatleb teie olemust 
kolmel tasandil: teie intellektuaalne 

mina, emotsionaalne mina ja vaimne 
mina. Iga mina-olemuse jaoks on kaks 
kristalli: esimene näitab praegust 
energiat ja seisundit; teine kirjeldab, 
kuidas seda edendada või õnnelikuks 
teha.

KOLMETASANDILINE MINA

KRISTALLIDE VALIMINE
Võtke ükshaaval kuus kristalli ja asetage 
need skeemi järgides lauale.

1. Minu intellektuaalne mina
2. Minu emotsionaalne mina
3. Minu vaimne mina
4. Mõistuse edendamise kristall
5. Kirkuse ja väe kristall
6. Vaimse õnne kristall

TÕLGENDUSNÄIDE
Selle näite varal selgub, et kolm viimast 
kristalli on tegelikult need, mille abil te 
iseenda mina kolmele aspektile soodsat 
energiat jagate ja neid kosutate.

1. Tsitriin: Ma olen loogiline ja 
kindlameelne, mõistus töötab 
suurepäraselt.

2. Türkiis: Pealtnäha olen ma 
lõbuarmastav ja rõõmus, aga ma ei 
talu, kui pean otsuse langetama.

3. Merevaik: Ma olen valmis tegelema 
vaimsete praktikatega sügavuti ja mul 
on kavas ühenduda teadvuse 
kõrgemate tasanditega.

4. Sinine pitsahhaat: Ehkki ma olen 
intellektuaalselt heas vormis, tuleks 
mul asetada sinine pitsahhaat kodu 
loodenurka, et kujutlusvõimet 
tugevdada.

5. Punane ahhaat: Et oma tundeid 
võimalikult kenasti väljendada, 
hakkan kandma ehtena või kaasas 
punast ahhaati. See aitab mul 
näidata, et minust on asja, ja 
iseendale tõestada, et ma ei anna alla.

6. Oonüks: Hakkan kaitsekivina hoidma 
laual oonüksit, kuna vaimse minaga 
töötades avanen ma tundmatutele 
energiatele.
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KRISTALLIDE ASETUS


