
A Szeretet, a Szerelem, a Kivirágzás, a
Megújulás és a Fény gyönyörû havába,
Májusba léptünk halkan, hangtalan és
nesztelenül. A Nap, áldást hozó mele-
ge, a lágy tavaszi szellô gyöngéd érin-
tése és a minket körülölelô élô-eleven
természet végtelen tiszta ereje, nap,
mint nap itt van, itt él, itt létezik
velünk együtt, ezen a bolyón. A
Földanya testébôl táplálkozik tes-
tünk, a Csillagok láthatatlan szelle-
mi birodalmából ered a Létünk.
A Földanya, egy, a testünket tápláló
fizikai manifesztum, melybôl
születtek egykor felmenôink, szület-
tünk mi, és születnek általunk a csil-
laglelkû gyermekeink. A földi szüle-
tés örök és megújuló körforgásában,
most Májusban se feledkezzünk
meg azokról a végtelen áldozatokat
hozó, szeretô, gondoskodó és oltalma-
zó emberekrôl, akiknek köszönhetôen,
és által mi most itt lehetünk. Ebben a
testben, ebben az idôben és térben.    Az
érzéseinket, mely a szívünkbôl fakad, a
ki nem mondott belsô szavainkat és

gondolatainkat, mely a néma homályba
ragadt, most ez alkalommal talán ismét
felhozható és jóvátehetô. Egy öleléssel,
egy szóval, egy levéllel, egy aprócska
szívbôl jövô ajándékkal. 
Adjunk. Adjunk magunkból bátran és
könnyedén. 

Az édesanyával való kapcsolatunk,
többsíkú, dimenzionális és idôtlen ter-
mészetû. Egész életünket befolyásolja
éppúgy, ahogy mi is befolyásoljuk az
övéket. Csoda, ahogy egy Lélek alá-
száll a magasabb dimenziókból és meg-

érkezik ide. Egy pillanat alatt az anyag-
ban, az Anyában megfogan, úgy fogad-
ja magába ezt az égi Magot a Földanya
áldott teste is, a Szent Méhének kelyhé-
ben. Egyszerre történik meg a kap-
csolódás és lehorgonyzás mindkét he-
lyen, mindkét szinten, melynek

csodálatos valósága és eredménye min-
den emberben természetszerûleg benne
foglaltatik és felismerhetô. A köszönet,
a köszöntés most nekik szól, hiszen
nélkülük, most mi sem lehetnénk itt, a
Földön.
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Az édesanyákról.

„A Lét misztériuma a Születések misztériuma.
A Születés misztériuma, a Szülés misztériuma.
A Szülés misztériuma, az Anya misztériuma.
Az Anya misztériuma, a Felelôsség vállalás misztériuma.”
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Az Anyák Napja alkalmából, ezért hát
összegyûjtöttünk és összeállítottunk
olyan szív alakú különleges ásványo-
kat, amellyel ôszintén elmondhatjuk és
kifejezhetjük a szívünkben élô szere-
tetünket, hálánkat és örömöt hozó
jókívánságainkat. 
A klasszikus hegyikristály, rózsakvarc
és ametiszt után érdemes ezeknek az
ásványoknak a sajátos tulajdonságait is
figyelembe venni.
És ne feledjük: minden édesanyát az
ég, az Isteni Gondviselés külön elisme-
réssel, áldással és védelemmel lát el,
meghálálva, hogy ezt az önzetlen, és
sokszor nehéz szolgálatot felvállalta,
alárendelve részben ezzel önmagát és
az ô életét. 
A következô 10 fajta kristályszíveket
ajánljuk, mind az Anyák napjára és
mind általánosan is.

· Karneol
· Fehér korall
· Jade
· Amazonit
· Fluorit
· Moki jáspis
· Dalmata jáspis
· Narancs kalcit
· Manganokalcit
· Citrom krizopráz
Segít felhozni, elmondani és megérte-

ni azokat a belsô, mély érzéseket, el-

fojtott érzelmeket, amikrôl nehéz be-

szélni. A szeretetet szívtôl-szívig kap-

csolja össze a karneol, megteremtve

egy igazi meghitt, baráti és ôszinte el-

fogadással levô jelenlétet, együttlétet.

Ajade nem csak szerelemkô, de igazi szere-
tet rezgéseket hordozó, boldogsághozó, sze-
rencsekô is. Hû társsá teszi a tulajdonosát,
megtanítva ez által minket a toleranciára, az
elfogadásra, a pozitív gondolkozásra és a
szív szavának a bölcs használatra.
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Amazonit

Jade

Segíti az emlékezést, a boldog, örömteli pil-
lanatok, történések és élmények tuda-
tosítását és újra élését. Magas rezgésû ener-
giájának köszönhetôen, eltárolja a pozitív
érzéseket. Így felébreszti bennünk az önzet-
len, a legtisztább és a legnemesebb tulaj-
donságokat és érzéseket. Mindig felvidít,
mindig bátorít, mindig hitet erôsít.
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A Karneol segít
felhozni, elmon-
dani és megérte-
ni azokat a belsô,
mély érzéseket,
elfojtott érzelme-
ket, amikrôl nehéz beszélni. A szerete-
tet szívtôl-szívig kapcsolja össze a kar-
neol, megteremtve egy igazi meghitt,
baráti és ôszinte elfogadással levô je-
lenlétet, együttlétet.

A Fehér korall a
lelki síkokról és
a szív szintekrôl
finoman oldja
fel a búskomor-
ság, a megbán-
tottság, a neheztelés és a békétlenség
érzelmi energiáit. A korall erôsen nyug-
tató, lazító és csendesítô hatású, a tuda-
tos és érzelmes oldalaink mûködését
kiegyenlíti. Így, utat nyit az elzárt,
megkeményedett érzések gyógyítására.

A Narancs kalcit
erôt, önbizalmat
és hitet ad az
élethez. Segít fel-
ismerni, megvál-
toztatni a szemé-
lyiségünk negatív tulajdonságait, be-
rögzôdéseit és megszokásait. Opti-
mistává tesz, erôsíti az akaratunkat, a
szellemi frissességet és a kitartásunkat.
Felszínre hozza és megmutatja az eré-
nyeinket és az érdemeinket. Elégedetté
tesz.

A Moki jáspis
erôt, energiát ad
a fáradt testnek,
léleknek és szel-
lemnek. Feléb-
reszti a kreati-
vitásunkat, a vágyainkat és az élet irán-
ti szeretetünket. Segít a kommunikáci-
ós problémáknál, az önkifejezésnél és
önmagunk felvállalásánál. Szorgalmas-
sá tesz, és néha megtanít az eredmé-
nyekhez szükséges áldozathozatalra. 

A Dalmata jás-
pis igazi belsô
barát, hû társ és
lelki támaszték.
Több féle tulaj-
donságokat és
funkciókat egyesít magában ez az
ásvány. Erôsen oldja a magányt, a
bezártságot, a félelmeket és a lehan-
goltságot. Az idegek gyógyítója, min-
den értelemben. Rendszeres haszná-
lásával, hordásával, rávilágít az élet ki-
sebb-nagyobb összefüggéseire, mûkö-
désére, a saját gondolatunk teremtô
erejére.

A Fluorit segít
különbséget ten-
ni hasznos és ha-
szontalan között.
Megtanít belátó-
vá, türelmessé,
megértôvé, tudatossá és segítôkésszé
lenni. Önzetlen szeretetet ad. Rávilágít,
hogy hogyan lehetünk észrevétlenül
mások támaszai lenni, barátai lenni és

nemes érzésekbôl, szeretetbôl, igaz
kapcsolatokat építeni.

A Mangano kal-
cit erôsíti az
összetartozást, a
szeretet erejével
történô kapcsola-
tok, barátságok kialakulását. Finom
energiái, azon fényrészeinket ébreszti,
amellyel gyengéd, együtt érzô, gondos-
kodó és önzetlen megnyilvánulásaink
lesznek, mind önmagunkkal szemben
és másokkal is. Igazi szívkristályként
és lélekkristályként, összekapcsol a
Felsôbb Isteni Renddel, az Angyalok
Szférájával.

Citrom krizopráz
A krizopráz meg-
nyitja a szeretô
szívek egymás
felé vezetô útját.
Segít feloldódni, átlényegülni a másik-
ban, mintegy megtapasztalva a határta-
lanság és egység érzését. Kéz a kézben
segít felemelni a fájdalommal, szomo-
rúsággal teli és magányosságban levô
szívek láncolatát.
Általa, bennünk a szeretet ereje mani-
fesztálódik, összekapcsol és átölel. 
A megbocsátás erejével gyógyítja a lel-
ki sérüléseinket, és a szívfájdalmakat.
Megszabadít a múltban történô csaló-
dások és kudarcok emlékeinek terhei
alól.

LLaacczzkkóó  PPááll  ééss  LLaacczzkkóónnéé  SSzzáárraazz  JJúúlliiaa  
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