
Příručka pro práci s vysokofrekvenčními body krystaly
LichtWesen

Elohimové  jsou  mocné  světelné  bytosti  nesmírně  vysokých  vibrací,  „ochránci  řádu  a
světla“. Ztělesňují božské principy a disponují enormní transformační silou. Jejich energie
čistí energetické blokády, karmu a omezující vzorce až ke kořenům. Jsou vhodné při řešení
hlubších  a  závažnějších  témat  přesahujících  rovinu  každodenního  života  a  pomáhají
zvládat důležité milníky na naší životní cestě.

Již několik let jsou energie Elohimů velmi přítomné a mocně nás podporují v těchto dobách
změn. Výsledkem je, že se rychleji spojíme s vlastní silou, poznáme, co je pro nás to pravé a
co je možné - často více, než jsme si dříve mysleli. Mnoho lidí zažívá velkou podporu od
těchto energií.

Dvanáct barev znamená 12 oblastí života, 12 druhů energií, například bílá pro osvobození,
tyrkysová pro mobilitu, modrá pro vnitřní mír.

Každý z krystalů je  nositelem energie jednoho z těchto Elohimů. Energie v  krystalech je
pevně zapečetěná a neměnná.

1. Způsoby aplikace krystalů a zkušenosti s nimi

Krystaly  působí  v  energetickém  poli,  je  možné  lepit  je  přímo  na  tělo  pomocí  náplasti
(výborně drží např. náplast pro tejpování) na konkrétní místa skrze které chceme aktivonat
nebo  podpořit  energetickou  léčbu,  pročistit  danou  oblast,  nebo  podpořit  transformaci
různých témat, či jen posílit konkrétní energii v nějaké situaci. 

Dále  je  možné  je  nosit  v  medailonku  na  krku,  nejlépe  nalepené  svisle  pod  sebou  v
konkrétním pořadí – pokud jde o kombinace několika krystalů. Každá kombinace několika
krystalů tak vytváří specifický očistný, léčebný a transformační účinek. 

Kombinace doporučujeme přesně určit ať už podle této brožurky nebo intuitivně, případně
můžete v kratších časových úsecích „experimentovat“. Kombinují se dva nebo tři krystaly,
někdy i více. Zpočátku doporučujeme pracovat spíše s krystaly jednotlivě a během kratších
časových úseků, třeba je nosit po dobu 1 - 2 hodin. Při jejich používání může docházet k
takzvané  reverzní  reakci.  To  znamená  že  na  povrch  do  vědomí  vyplouvají  konkrétní
nezpracovaná  témata,  které  se  vlivem  konkrétního  krystalu  uvolnily  z  podvědomí  a
uzdravují se. Některá témata se po objevení uvolňují a léčí okamžitě, jiná, zejména ta která
jsme používali velice dlouho, se  mohou léčit delší čas. 

Nedoporučujeme zkoušet krystaly – zejména krystalický, zlatý, bílý, fialový – např. při řízení
auta nebo práci, která je náročná na orientaci, psychický či fyzický výkon. Vhodnější je začít
je používat v době klidu, meditace, uvolnění, kdy máme čas a prostor na vnímání účinků
energie Elohimů. Někdy probíhá transformace pouze na úrovni energie, takže člověk neví
konkrétně s čím je pracováno, jen cítí že se v něm něco přeskupuje. Často je možné vnímat
pocit „nabití“ energií použitých krystalů, avšak po nějaké době může dojít k pocitu napětí
nebo přetížení. To znamená, že tělo a jemnohmotné úrovně, již vykonaly danou práci a je



třeba si odpočinout, protože podvědomí již není schopno déle spolupracovat. Většinou se
tak děje po 2-3 h ale i třeba až po půl dni. Účinek krystalů pak běží dále ještě několik hodin
po jejich odstranění z povrchu těla. Pracuje-li člověk s krystaly již delší dobu, dané intervaly
se  prodlužují  a  po  určitých  zkušenostech  je  možné  nosit  konkrétní  krystal  nebo  jejich
kombinaci i několik dní. 

Někdo může nosit krystaly ve dne i v noci, a někdo s nimi nedokáže usnout. Především s
jangovými energiemi, jako jsou krystalický, bílý, nebo zlatý Elohim. Na noc jsou nejvhodnější
krystaly Elohimů růžový, modrý, zelený. 

V těchto malých a neobyčených krystalech je ukryta neuvěřitelná síla, která nás propojuje s
konkrétní  zkušeností  a  úrovní  vědomí  daného Elohima.  Tuto zkušenost  můžeme nejlépe
prožít  během meditace,  kdy si  konkétní krystal  vložíme třeba do dlaně a vnímáme jeho
působení na naše vědomí, energii a tělo. Zdá se to zpočátku až neuvěřitelé a úžasné, co se
skrývá v takovém malinkém krystalku..

Těmito  krystaly  je  možné  také  nabíjet  vodu,  můžeme je  vložit  přímo do  džbánku nebo
karafy, můžeme je též nalepit na skleničku, nebo hrnek, či je mít nalepené na lahvi z vodou
během dne. Také jsme je zkoušeli dát krystaly do skleněné zkumavky a tu vložit do nádoby s
vodou.  Voda  je  většinou  po  15  -  20  minutách  energeticky  upravena.  Je  možné  ji  také
nanášet na místa na těle, i když v tomto jsou podstatně energeticky silnější přímé esence
Elohimů od firmy Lichtwesen. Chceme upozornit na to, aby nebyly kombinovány pro úpravu
vody více než 4 krystaly. Voda je pak velice silná u konkrétních kombinací a je možné zažít
velice  silnou  zkušenost  tzv.  změněného  stavu  vědomí.  Nedoporučujeme  proto  používat
takto  upravenou  vodu  (především  s  krystaly  Elohimů  krystalickým,  zlatým,  bílým  a
fialovým)  a následně např. řídit auto, pobývat s lidmi, kteří nemají pro stavy změněného
vědomí  porozumění  a  vykonávat  jakoukoli  zodpovědnou  činnost,  pokud  nejste  na  vyšší
úrovně  změněného  stavu  vědomí  zvyklí.  Dále  chceme  podotknout,  že  každý  jedinec  je
zodpovědný sám za sebe,  a  tudíž,  používáním těchto krystalů  bere na vědomí,  že  nese
zodpovědnost za následky jejich používání. Krystaly jsou primárně určeny pro léčení v době
klidu  a  odpočinku,  při  meditaci,  relaxaci,  práci  s  energií,  masážích  apod.  Dále  chceme
podotknout,  v  souvislosti  se  zákony  České  republiky,  že  tato  práce  s  energiemi  není
náhradou lékařské péče.

Přejeme Vám mnoho radosti a lásky a pocitů sounáležitosti se se sebou a s celkem, jakožto
Boží přítomností ve Vás a všem co jest. Tyto krystaly jsou velkými pomocníky v této době
transformace. Kéž vám přinesou hodně užitku. 

Produkty  s  energiemi  bytostí  Elohimů jsou také k  dispozici   jako  4  cm velká srdíčka s
otvorem pro zavěšení,  jako  šperk  se  zirkony ve stříbře  a  jako energetické spreje  nebo
éterické oleje.

2. Aktivace a aplikace krystalů

Pro posílení účinků krystalů je možné provést před jejich použitím aktivaci krystalů vysláním
např. tohoto přání: „Prosím o aktivaci léčivé síly tohoto krystalu (např. Elohima zeleného
paprsku) pro mou bytost (tuto osobu)“.



Krystaly jsou na jedné straně vybroušené do špičky a druhá strana je rovná. Podle naší
zkušenosti  je  vhodnější  přikládat  krystal  rovnou stranou k  tělu.  Plochá  strana je  jinová
(uvolňující) a špice krystalu je jangová (doplňující). Pokud nejsou témata související s daným
krystalem pročištěny, může se stát, že krystaly přiložené ostrou (jangovou) stranou budou
působit velice intenzivně a působit napětí v těle. Plochou jinovou stranou budou témata
postupně  uvolňovány  a  harmonizovány.  Můžete  samozřejmě  pracovat  intuitivně  a
vyzkoušet obě varianty.

Přestože energie v krystalech je „neporušitelná“, doporučujeme při použití jednoho krystalu
pro jinou osobu nebo na jiné místo energeticky ošetřit „povrchovou energii“ krystalu, v níž
mohou na čas ulpět vzorce a energie dané osoby. Toto lze provést prosbou o očištění těchto
nežádoucích struktur např. Reiki energií, vodou, nad plamenem svíčky anebo pomocí spreje
„Očista prostoru“ od firmy Lichtwesen, kterou nabízíme v e-shopu“

Při diagnostice metodou channelingu jsou nejobvyklejší místa pro aplikaci krystalů tato:

- na hlavě a krku: temeno, zátylek (šišinka), tzv. tripundakra (místo nad čelem ve vlasové
linii), krk zezadu (hrbol za krkem), krk (štítná žláza)

- na těle: brzlík, srdce, místo těsně pod hrudní kostí, solar, podbřišek, srdce zezadu, kříž,
kostrč

- na konkrétní orgány (slinivka, játra, žaludek, nadledvinky, srdce, brzlík, štítná žláza)

3. Přehled krystalů Elohimů a oblastí, ve kterých působí

ELOHIM HLAVNÍ
ÚKOL

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A TÉMATA BARVA
KRYSTALU

MODRÝ
ELOHIM

UDRŽOVAT
POŘÁDEK

Boží řád, pravda, ochrana, vnitřní klid, vůle, 
odvaha, vůdčí schopnosti, moc, důvěra v Boží 
vedení, životní plán a možnosti jeho uskutečnění, 
proudění, svoboda..

TMAVĚ MODRÝ
KRYSTAL

ŽLUTÝ 
ELOHIM

RŮST A
VÝVOJ

Radost, vitalita, schopnost vyvíjet se a růst, 
rozkvět, moudrost, vědění, učení, optimismus, 
přijímání,, nadšení, přístup k vědění duše..

ŽLUTÝ 
KRYSTAL

RŮŽOVÝ
ELOHIM 

LÁSKA Bepodmínečná "Boží "láska, pocit přijetí a bezpečí,
sebeláska, sebepřijetí, odpuštění, soucit, 
oddanost, pochopení, milost..

RŮŽOVÝ 
KRYSTAL

BÍLÝ 
ELOHIM

OČISTA,
VYJASNĚNÍ

Očista, čištění nefunkčních vzorců a přesvědčení, 
osvobození od vnějších stresujících vlivů, mír, 
jasnost, celistvost, dokonalost, detoxikace, důvěra,
Boží harmonie..

OPÁLOVĚ BÍLÝ
KRYSTAL

ZELENÝ
ELOHIM

LÉČENÍ
Léčení na všech úrovních a ve všech oblastech, 
regenerace, rozpoznávání příčin nemocí a 
utkvělých představ, vyrovnání, vnitřní jistota, 
bezpečí, vnitřní mír, klidný spánek, rozvíjení 

ZELENÝ
KRYSTAL -
NEPLÉST S

TYKYSOVÝM!



schopností..

ČERVENÝ
ELOHIM

USKUTEČŇO
VÁNÍ

BOŽÍHO
PODNĚTU

Síla projevení se ve fyzickém, vitalita, obnovování 
proudu životní energie, spojení se Zemí, 
přítomnost, vytrvalost, sebedůvěra, jednání, 
odvaha, životní poslání, koncentrace, vytrvalost, 
nasměrování, moc, služba v souladu, 
uskutečnování vizí..

RUDÝ 
KRYSTAL

FIALOVÝ
ELOHIM

TRANS
FORMACE

Transformace, léčení traumat, osvobození od 
zátěží, emočních bloků a svazujících vzorců z 
minulých životů až ke kořebům (sliby, kletby, 
přísahy, předsevzetí), spojení s duší, poznání své 
ryzí bytosti...

SVĚTLE
FIALOVÝ

KRYSTAL -
NEPLÉCT S
RŮŽOVÝM!

TYRKYSOVÝ
ELOHIM TVOŘIVOST

Kreativita, plynutí, hravost, lehkost, veselost, 
živost, půvab, sebevyjádření, umělecké schopnosti,
vynalézavost, znovu se učit a objevovat, 
komunikace, spojení s vyššími oblastmi vědomí, 
intuice, odpovědnost, léčení vnitřního dítěte..

TYRKYSOVÝ
KRYSTAL

(NEPLÉCT SE
ZELENÝM!)

PURPUROVÝ
ELOHIM 

SPOJENÍ SE
VŠEMI

ÚROVNĚMI
BOŽIHO DÍLA

Spojení se všemi úrovněni a prazákladem Stvoření,
hluboký klid, ticho, hluboké léčení a regenerace, 
osvobození, přijetí svého místa v plánu stvoření a 
soulad s ním, pokora v jednání, uvolnění od 
svazujících tradic a sebeobrazů, bezpečí, rozšíření 
vědomí, rozlet, bezpečí, doprovázení umírajících, 
přítomnost v těle, prohlubuje spánek..

TMAVĚ
FIALOVÝ
KRYSTAL

- NEPLÉST S
FIALOVÝM!

ZLATÝ 
ELOHIM

MUŽSKÝ
TVŮRČÍ
PRINCIP

Mužský tvůrčí princip, síla tvůrce, radost a odvaha 
uspět, přijetí zodpovědnosti, bohadství, moc, 
uvědomění, spojení s Bohem, univerzální 
jednotou, objevení a zažehnutí Boží jiskry v sobě 
samém, pomoc na cestě k osvícení, přirozená 
autorita a důstojnost, vztah s otcem, vědění a 
moudrost, řešení pocitů nedostatku, otevření se 
blahobytu,..

ORANŽOVÝ
KRYSTAL

STŘÍBRNÝ
ELOHIM

ŽENSKÝ
TVŮRČÍ
PRINCIP

Spojení s ženským principem, spojení a rozvoj 
ženské tvůrčí síly, umět nechat vzniknout, jednat 
ve správný čas, oddanost, soucit, milosrdenství, 
schopnost vidět skryté, intuice, jasnovidnost, 
vnímání, ochrana, trpělivost, vztah s matkou, 
léčení ženských témat, rovnováha mezi dáváním a 
braním ...

ČIRÝ
PRŮHLEDNÝ

KRYSTAL

                   
KRYSTALICKÝ

ELOHIM
SPOJUJÍCÍ

TVŮRČÍ
PRINCIP

Sojení mezí světlem a hmotným světem, spojení 
Božské jiskry s pozemským životem, léčení 
zlomenin a úrazů, pro zdánlivě neslučitelné 
konflikty, dokonalost, prožívání jednoty, 

KRYSTALICKY
DUHOVÝ 
KRYSTAL



transcendentální Vědomí, spojení s Boží silou, 
zvyšování vibrací, pronikání obtížnými 
překážkami...

4. Doporučené kombinace Elohimů

• Bílý paprsek Elohimů

Bílý  a  zelený  paprsek –  kombinace  vyjasnění  s vyléčením a  zdravím.  Vhodný  na  očistu
prostoru, bílý čistí atmosféru, udržuje jas vlastní aury, zelený dává bezpečí a pohodu. 

Bílý a fialový paprsek – bílý paprsek se dá dobře kombinovat s fialovým, protože oba jsou
tématicky spjaté s očistou, vyjasněním a transformací. Proto se vzájemně podporují.  Bílý
paprsek vyjasňuje hlavně dané situace a zábrany v tomto životě, fialový transformuje až do
kořenů.

Bílý a modrý paprsek – modrý zesiluje soulad s Božím plánem a vlastním životním plánem,
bílý rozptyluje rušivé struktury a energie. Je to kombinace soustředění, zaměření na jedno
ohnisko,  takže  pomáhá  při  práci  udržet  si  lepší  přehled  a  koncentrovat  se  na  to
nejdůležitější. Zesiluje spojení s intuicí a intuitivním věděním. 

Bílý a purpurový paprsek – jejich spojení čistí a stabilizuje, účinný prostředek na cestách,
uklidňuje ve dnech plných aktivit a na velkých shromážděních. Bílý paprsek brání znečištění
aury a energetického systému, purpurový posiluje vlastní ryzí bytost v těle a udržuje spojení
se všemi oblastmi bytí. Člověk se po této kombinací cítí vyrovnaný a chráněný.

• Modrý paprsek Eohimů

Modrý a fialový paprsek – mírná současně však účinná transformace. Paprsky rozptylují
blokády a  nesoulad s Božím plánem i  vlastním životním plánem, přes tento život  až  ke
kořenům.

Modrý  a  červený  paprsek –  sjednocující  sílu,  moc  a  jednání  s klidem,  vyrovnaností  a
srozumitelností Božího plánu. 

Modrý a růžový – vést meč pravdy a řádu v lásce.

Modrý a křišťálový – s křišťálovým může modrý paprsek proudit do všech struktur a tak
působit efektivněji. Tato kombinace také uvádí všechny krystalické struktury těla do souladu
s božím řádem a životním plánem. Tak pomáhá tělu napojit se na vyšší vibrační úrovně a
Boží sílu. 

• Žlutý paprsek Elohimů



Žlutý a růžový paprsek – ideální kombinace pro děti a při léčení vnitřního dítěte, posilování
sebelásky a schopnosti  užívat  si,  láskyplné a radostné smíření  se  sebou samým, pak je
člověk  schopný  se  dívat  na  vlastní  chyby  s humorem.  Tato  kombinace  poskytuje  vše
potřebné pro zdraví a spokojenost. 

Žlutý a zelený – léčení duševních otřesů znemožňujících prožívání radosti a projevujících se
ve vzorcích chování a cítění, stejně jako v tělesných potížích. 

Žlutý a purpurový paprsek – ukazuje mnohostranné možnosti v celém rozsahu a hloubce
Božího díla. Tato kombinace vyživuje a stabilizuje. 

Žlutý a zlatý – pro blaho, podporuje radostná obchodní jednání. 

• Růžový paprsek Elohimů

Růžový a červený paprsek –  zdokonaluje přirozenou,  soucitnou a láskyplnou autoritu a
vedoucí  sílu,  dává  sílu,  trpělivost  a  snášenlivost,  proto  je  zvlášť  vhodná  pro  maminky
s dětmi. 

Růžový a zelený paprsek – spojuje s láskou ve všech oblastech božího díla, posiluje lásku
k Zemi a hmotě. 

Růžový a stříbrný – silný paprsek milosti,  také pomáhá zbavovat se omezujících slibů a
přísah v lásce, usnadňuje odpouštění. 

• Zelený paprsek Elohimů

Zelený a fialový – léčí struktury karmy, traumata a ochromující prožitky z minulých životů.
Odstraňuje i příčiny onemocnění z minulých životů a starých prožitků. 

Zelený  a  žlutý –  léčení  traumat  znemožňujících  radost,  která  se  projevují  ve  vzorcích
chování a cítění, stejně jako v tělesných potíží. 

Zelený a růžový – harmonizuje, láskyplně léčí, utěšuje nemocné. 

Zelený a tyrkysový – odlehčuje od zemské tíže a nabízí možnost hravě se uzemnit.

Zelený a zlatý – usmiřování s otcem, léčení a posilování v obtížných situací v zaměstnání a
obchodování. Díky této kombinaci je možný plnit nadcházející  úkoly s klidem a zůstat ve
svém středu. 

Zelený a  stříbrný –  léčení  ženské síly.  Posiluje  vnímání,  hlavně jasnovidných  schopností
omezovaných duševními otřesy a umožňuje jejich zdokonalování. 

Zelený a křišťálový – křišťálový paprsek otevírá dveře léčivé energii.  Tato kombinace je



zvlášť účinná v případě chronických dlouhotrvajících onemocnění, traumat, blokád a vzorců
chování. 

• Červený paprsek Elohimů

Červený a zelený – účinně léčí tělo, zelený dává k dispozici léčivou sílu, červený obnovuje
samoléčivé síly. Kromě toho léčí tato kombinace prožitky zneužívání moci a posiluje spojení
s mocí. Obnovuje spojení s vlastní silou, které je často přerušeno zneužíváním. K úplnému
vyléčení je dobré přidat i fialový paprsek. 

Červený a modrý paprsek – spojuje sílu, moc a jednání s klidem, jasem a vyrovnaností
Božího řádu

Červený a růžový – podněcují přirozenou soucitnou láskyplnou autoritu a schopnost vést.
Kombinace  daruje  sílu,  trpělivost  a  snášenlivost,  takže  je  zvlášť  vhodná  pro  maminky
s dětmi.

• Fialový paprsek Elohimů

Fialový a zelený paprsek – léčení karmických struktur, traumat a zábran z minulých životů.
Také  odstraňuje  příčiny  onemocnění  z minulých  životů  nebo  nemoci  vyvolané  starými
prožitky. 

Fialový a bílý paprsek – dají se dobře kombinovat, protože oba čistí, proměňují a vyjasňují.
Bílý vyjasňuje hlavně danou situaci a odstraňuje zábrany z tohoto života, zatímco fialový
transformuje až do základu a posiluje spojení s ryzí bytostí. 

Fialový a tyrkysový paprsek – oba doprovází  na duchovní  cestě.  Ulehčují  snahy vyřešit
propletence, svízelné vzorce a schopnost vyrovnat se s bolestnými prožitky. Pak je možné
ponořit se do ryzí bytosti a pravého bytí. Zbavuje člověka strachu, např. ze smrti.

• Tyrkysový paprsek Elohimů

Tyrkysový a zelený paprsek – odlehčování zemské tíže, nabízí možnost se snadno a hravě
uzemnit. 

Tyrkysový  a  fialový  paprsek –  účinní  pomocníci  na  duchovní  cestě.  Usnadňují  řešení
komplikací, rozptylování vzorců a bolestných prožitků, umožňují ponořit se do ryzí bytosti a
univerzálního bytí. Tato kombinace zbavuje strachu, např. ze smrti. 

Tyrkysový a purpurový paprsek – purpurový působí do hloubky, spojuje s prazákladem bytí,
což  může  někoho  vyděsit.  Díky  tyrkysovému  je  snadnější  přijímat  hloubku  a  účinek
purpurového paprsku. Také se snadněji a bez stresu daří přijmout za své určité schopnosti.

• Purpurový paprsek Elohimů



Purpurový a růžový paprsek –  spojuje  s láskou na všech úrovních božího díla,  takže se
posiluje i láska k Zemi a hmotě.

Purpurový a tyrkysový paprsek – purpurový působí do hloubky, spojuje s prazákladem bytí,
což  někomu  nahání  strach.  Tyrkysový  pomáhá  bez  obtíží  přijímat  hloubku  a  účinek
purpurového paprsku. Bez stresu je možné snadněji zapojovat určité schopnosti.

Purpurový a žlutý paprsek – ukazují paletu možností v celém rozsahu.

Purpurový a bílý paprsek – tato dvojice stabilizuje a současně vyjasňuje. Proto pomáhá
zvládat  vyčerpávající  pracovní  dny,  cesty  a  společnost  hodně lidí.  Bílý  paprsek  zajišťuje
čistotu energetického systému a aury,  purpurový posiluje  vlastní  bytost  v těle  a udržuje
spojení se všemi oblastmi bytí. 

• Zlatý paprsek Elohimů

Zlatý paprsek ztělesňuje mužský tvůrčí princip, pozvedá všechny barevné paprsky Elohimů
na vyšší vibrační úroveň, silněji nasměrovanou na mužský Boží princip.

Zlatý  a  zelený  paprsek –  uspořádávání  témat,  týkajících  se  otce,  zaměstnání  a
obchodování. Díky této kombinaci lze klidně a soustředěně plnit dané úkoly. 

Zlatý a stříbrný paprsek – splynutí mužského a ženského principu.

• Stříbrný paprsek Elohimů

Stříbrný paprsek ztělesňuje ženský tvůrčí princip, přivádí všechny ostatní barevné paprsky
na vyšší vibrační úroveň, která je silněji nasměrovaná na ženský boží princip a spojuje se
s ním.

Stříbrný a růžový – intenzivní paprsek milosti, ukončující sliby a přísahy v lásce, ulehčuje
odpouštění. 

Stříbrný  a  zelený –  léčení  ženské  sily.  Tato  kombinace  posiluje  i  vnímání,  hlavně
jasnovidecké schopnosti, brzděné zábranami. Po jejich rozptýlení se mohou plně rozvíjet.

Stříbrný a zlatý – splynutí ženského a mužského principu.

• Křišťálový paprsek Elohimů.

Tak jako kombinace se zlatým a stříbrným paprskem pozvedá křišťálový paprsek všechny
ostatní barevné paprsky Elohimů na vyšší vibraci a intenzivněji je směruje k Bohu.

Křišťálový a modrý – s křišťálovým může modrý paprsek proudit všemi strukturami, což



zvyšuje jeho účinnost. Tato kombinace také harmonizuje všechny krystalické struktury těla
s Božím řádem a životním plánem. Odděluje vše zastaralé a překonané a spojuje s vyšším
řádem. Tak pomáhá tělu spojit se s vyššími vibračními úrovněmi a Boží silou.

Křišťálový a zelený – první otevírá brány léčivé energii. Tato kombinace je zvlášť účinná u
dlouhotrvajících a chronických onemocnění, traumat, vzorců chování a blokád.

Síly a Bytosti Paprsku
Křišťálový paprsek Elohimů je ztělesněný v diamantu

5. Některé zajímavé aplikace ze zkušeností našich přátel

-  Při  nedostatečné  funkci  slinivky  a  jater  a  pro  odvádění  toxínů  a  tuků  z  těchto
orgánů byl aplikován na slinivku dlouhodobě krystal růžového paprsku Elohimů a na
játra zelený. Po 14 dnech došlo k výraznému navýšení potenciálu obou orgánů a tak i
k úlevě.

– Zelený krystal  Elohimů – výborný na bolavá místa,  ať už jde o úrazy,  naraženiny,
bolest břicha, zubů, bolest klobů apod. (účinek lze posílit spojením s bílým krystalem)

– Žlutý krystal Elohimů ve vodě – vytříbil schopnost rozhodovat se, jaké jídlo dělá tělu
dobře a které ne (zřejmě zvyšuje citlivost těla na přijímané potraviny) a tak pomáhá
při přejídání se).

– Bílý a zelený krystal ve vodě podporuje detoxikaci a léčení např. po braní chemických
léků

– Červený  krystal  Elohimů  zejména  na  spodní  části  páteře  pomáhá  s  uzeměním
(propojením s tělem, zemskou realitou) – zejména při použití více krystalů např. na
centrech na hlavě je kotvou, která pomáhá zůstat „nohama na Zemi“.

– Krystalický krystal ve vodě pomáhá k uvědomění si podstaty a struktury ega 
– Růžový krystal ve vodě pomáhá prohloubit láskyplnost, léčí „tvrdost“ 
– Zelený a červený krystal ve vodě nabíjí a léčí tělo
– Fialový, tyrkysový a zelený v tomto pořadí nad sebou v medailonku – odlehčení a

léčení psychické a emoční zátěže
– Zelený, růžový a červený v tomto pořadí nad sebou – léčí tělo a tělesné pocity, vztah

k tělu, pro láskyplné propojení s tělem
– Žlutý, zelený a červený v tomto pořadí nad sebou podporuje léčení fyzických nemocí,

přivádí do těla sílu a navyšuje fyzický potenciál pro zotavení
– Modrý krystal na srdce přináší hluboký klid a zmírnění emočního prožívání
– „Když používám Elohimy, tak si myslím, že se věci dějí rychle, dám si nějaký záměr a

velmi rychle se to plní, přichází ke mně mnoho příležitostí v oblastech, které mě baví
a "jakoby" si mě najdou. Zelený krystal jsem si nalepila na nejbolestivější bod bederní
páteře a zmizela bolest do druhého dne!  

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak pracovat s energiemi Elohimů, dopručujeme ke studiu
knihu ELOHIMOVÉ - mocní andělé, pomocníci v dobách změm – PETRA SCHNEIDER ze které
jsme tyto informace čerpali.



6. Další body krystaly LichtWesen nesoucí vysokofrekvenční energie

Název Základní principy Složení energií Barva
KRYSTAL PRO

FYZICKOU
ROVNOVÁHU

Pro ochranu fyzického energetického
systému, stabilizuje energetické pole s

ohledem na elektromagnetické aj. záření,
posiluje tělo a projasňuje mysl

Modrý, bílý a
stříbrný Elohim,
černý turmalín,
růženín, rutil,

hořec, verbena a
bříza

RŮŽOVO
FIALOVÝ
KRYSTAL

KRYSTAL
STABILITY

Stabilizuje energetický systém a tělo pro
náročné nebo dlouho trvající situace – při
pocitech vnitřního trápení, strachu, pocitu

ztráty, při psychickém i fyzickém napětí, pro
znovunalezení funkčního řádu a smyslu.

Pomáhá neutralizovat vnější i vnitřní vlivy a
najít rovnováhu. Pro stresové situace a

vztahy, nejistotu, přecitlivělost. Je vhodný ke
každodennímu nošení.

Krystalický Elohim,
Archanděl Michael

a Raphael,
element strom,
zlatý a stříbrný

paprsek stvoření,
vzestoupený mistr
Victory, zlatý topaz

a rubín 

TRÁVOVĚ
ZELENÝ
KRYSTAL

Všechny výše uvedené krystaly a knihu, zakoupíte v našem e-shopu
www.esoterickyobchudek.cz

Poradenství v oblasti aplikace 
krystalů, esencí a dalších produktů LichtWesen: 

Milan Strejček, tel: 775985108, 775166535
 email: strejcekmilan@seznam.cz, 
esoterickyobchudek@seznam.cz, 

 

http://www.esoterickyobchudek.cz/
mailto:esoterickyobchudek@seznam.cz
mailto:strejcekmilan@seznam.cz

