
Ako ochrániť
svoj domov
PROSTREDNÍCTVOM LIEČIVÝCH
KRYŠTÁLOV

Anjelské kamene



Ochrana 
pred negatívnymi
energiami

Anjelské kamene

AKO?

Pomocou tejto jednoduchej, ale
účinnej kryštálovej mriežky z
čierneho turmalínu blokujte škodlivé
psychické energie vo vstupe do
miestnosti alebo do domu.

O ČO IDE?

Naučte sa, ako vyrobiť ochrannú
mriežku pre váš domov, ktorá chráni
pred negatívnymi energiami a
vytvára z vášho domova svätyňu.



Prečo to vlastne robíme?

Váš domov by sa mal byť vaším azylom,
kde by ste sa mali cítiť vždy bezpečne. 
Niektorí ľudia majú problémy s
negatívnym únikom energie do svojho
domu, buď zo zdieľaného ubytovania,
susedných bytov, alebo iných vyplyvov.
Ak ste zažili psychický útok alebo ste
empatickí, mali by ste vytvoriť takúto
ochrannú mriežku pre domácu
ochranu . Táto mriežka bude vašou
prvou líniou duchovnej obrany skôr, ako
bude mať niekto možnosť, priblížiť sa k
vám a uškodiť vám a vašim blízkym.
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SADA NA OCHRANU
DOMOVA
obsahuje 4 ks turmalínu a 
1 ks surový horský krištáľ

 

MAGICKÁ
SELENITOVÁ PALIČKA

voliteľné

palička z anjelského selenitu -
kúpite v eshope anjelské
kamene

BIELA ŠALVIA
voliteľné

šamanská bylina na očistu
priestorov - kúpite v eshope
anjelské kamene



KROK 1

Byt dôkladne upracte,
vyperte záclony a
poťahové látky,
vankúše, utrite prach
a umyte podlahy.

Postup ako vytvoriť
kryštálovú mriežku

KROK 2

Dôkladne uprataný
byt, vyčistite
energeticky
prostredníctvom
bielej šalvie, alebo
iným vydymovadlom.

KROK 3

Turmalín a krištáľ
umyte pod prúdom
vody a nechajte nabiť
na priamom slnku.

KROK 4

Kryštály
naprogramujete na
ich účel a umiestnite
v priestore.

KROK 5

Aktivujte kryštálovú
mriežku
prostredníctvom
selenitovej paličky,
alebo iným kryštálom,
alebo myšlienkou.
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Ako
naprogramovať
kryštály

Naučte sa:

1. Všetky očistené kryštály držte vo svojich rukách.
2. Zatvorte oči a zhlboka sa nadýchnite.
3. Zdvihnite kryštály pred čakru tretieho oka (oblasť
obočia).
4. Zamerajte sa na požadovaný výsledok, použite
vizualizáciu a emócie. Povedzte sebe alebo nahlas
vyhlásenie o svojom úmysle, napríklad „Programujem
túto Kryštálovú mriežku, aby som ochránil môj (byt,
dom, domov) a všetkých, ktorí tu žijú, pred všetkými
formami poškodenia.“



Umiestnenie kryštálov 
do priestoru

Umiestnite po 1 kuse čierneho
turmalínu do každého rohu vášho
domu, alebo miestnosti. Ak chcete
chrániť celý byt, predstavte si
pôdorys bytu  ako štvorec a opäť
umiestnite do každého rohu.
Horský krištáľ umiestnite do stredu
izby, bytu alebo domu. 

1.

2.



UMIESTNENIE

Ak máte viac ako jedno podlažie,
použite pre mriežku prízemie
alebo najnižšie poschodie. 
V prípade nepravidelných
pôdorysov bude možno potrebné,
aby ste umiestnili viac turmalínov
do mriežky v ďalších rohoch.
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OCHRANA PRED VSTUPOM
NEGATÍVNYCH ENERGIÍ

Čierne kryštály turmalínu môžete
umiestniť aj na vchodové dvere a
to z vonkajšej strany, aby chránili
pred vstupom negatívnej energie.
Ak máte dom, umiestňujte ich na
vchodovú bránku z vonkajšej
strany.

OCHRANA POZEMKU

Čierne kryštály turmalínu môžete
zakopať aj do záhardy na ochranu
celého pozemku, na rozmiestnenie
použijete rovnaký princíp.

TIPY PRE VÁS



KDE ZAČAŤ?

Vždy začnite v centre pri horskom krištáli (krištáľ je svetlo, ktoré bude
ochraňovať váš priestor) a najskôr choďte na východ. Pri nastavovaní
mriežky budete doslova vytvárať priamku energie pri chôdzi z jedného
miesta na druhé. 

SELENITOVÁ PALIČKA

Selenitová palička vám pomôže svojou vibráciou a energiou vytvárať
spojnice medzi kryštálmi (predsavte si ich ako body). Špic paličky vám
pomáha lepšie usmerňovať energiu. Akoby ste mali v ruke kúzelný prútik
Haryho Pottera a spojili tieto body prostredníctvom tejto paličky. 

VIZUALIZÁCIA 

Čím viac dokážete vizualizovať a dať pocit programovaniu spájania ochrannej
siete, tým lepšie to bude fungovať. Pri nastavovaní mriežky nie
je obmedzená vizualizácia a predstavivosť!

AKTIVÁCIA
KRYŠTÁLOVEJ

MRIEŽKY



Ako budeme postupovať:

Od stredu sa vydáte smerom na východ k prvému umiestnenému turmalínu a odtiaľ
pracujte v smere hodinových ručičiek. Postupujete z východu na juh. Pri chôdzi si
predstavte, že za vami stúpa energická stena, ktorá je asi centimeter hrubá . Steny
energie môžu byť ako iskrivé zlato, alebo trblietavá anjelsky biela, ale aj kráľovská
modrá ako Archanjel Michael. Ak je kryštál turmalínu zakopaný (ak je mriežka mimo
budovy) alebo umiestnený do bodu (vo vnútri budovy), predstavte si, že stena energie
siaha až k oblohe a hlboko dole do zeme. Potom, vo svojej mysli, pritiahnite tú stenu
energie za vami k ďalšiemu bodu. Spojíte jeden bod s druhým, aktivujete ho a
naprogramujete ho (pozrite časť o programovaní). 
Z každého rohu (svetovej strany) sa vždy vráťte do stredu k svojmu horskému krištáľu
a vydajte sa spolu aj so stenou z energie k ďaľšiemu bodu.  Pomocou selenitovej
paličky môžete ľahko usmerňovať energiu. Na záver, keď skončíte opäť v strede,
požiadajte vesmír, aby vložil do mriežky energiu a aktivoval ju . V tomto okamihu sa
všetko zmení na zlatú, alebo kráľovskú modrú, nádhernú trblietavú guľu energie, ktorá
zapuzdruje celú miestnosť alebo budovu. Mriežka je teraz nastavená.
 



Čo ďalej

Rady na záver

Ak sa stane, že sa s kryštálom turmalínu pohlo (napríklad sa s
ním hralo vaše dieťa, alebo zvieratko), tak kryštály vyčistite a
celý proces začnite znovu. 
Kryštály v mriežke nepotrebujú čistenie počas 40 dní. Po tejto
dobe môžete kryštály v mriežke očistiť a nabiť a zároveň ju
môžete premiestniť, alebo použiť v záhrade. 
 



Kontakt
www.anjelskekamene.sk

NÁJDETE NÁS
AJ NA 


