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Dedykacja

Książkę tę dedykuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie w procesie 
jej pisania i cierpliwie czekali na jej wydanie. Drogim czytelnikom 
moich książek oraz wpisów na blogu. Starym i nowym przyjaciołom, 
wiecie, o  kim mówię. Dziękuję Wam za dobre słowo i  za to, że 
wspólnie ze mną dzielicie pasję względem kryształów. Dziękuję 
Wam z całego serca. 





13

WPROWADZENIE

Po raz pierwszy o kryształowych siatkach (zwanych też kryształowy-
mi kręgami) usłyszałem wiele lat temu. Wówczas nie było na ten te-
mat zbyt wielu informacji i trudno było je znaleźć. Teraz, po latach 
– głównie dzięki dostępowi do Internetu – zaczęło się to zmieniać. 
Obecnie zauważyć można wzrost zainteresowania i popularności 
kryształowych siatek, zwłaszcza na przestrzeni kilku minionych lat.

Jedną z pierwszych kryształowych siatek, jakie samodzielnie 
wykonałem, była siatka ułożona w sypialni, która miała za zada-
nie stworzyć pełne spokoju środowisko wspomagające sen. Za-
działało, ale jak?

Kiedy przyglądałem się kryształowym siatkom tworzonym 
przez innych, zauważyłem, że każdą z nich spowija mgła tajem-
nicy. Wiele źródeł milczy na temat powodów wykorzystywania 
konkretnych kryształów do budowania kryształowych siatek. 
A nawet jeśli o tym wspominają, to prawie nigdy nie wyjaśniają 
znaczenia geometrycznego ułożenia poszczególnych kamieni. 
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Dlatego uznałem za istotne, by wyjaśnić, dlaczego do tworze-
nia siatek mocy używam danych kryształów i dlaczego układam 
je w  te konkretne wzory geometryczne. Książka ta pomoże ci 
zatem zrozumieć metafizyczną mechanikę kryształowych siatek 
i uchyli rąbka kryjącej się za nimi tajemnicy.

Przedstawione w  tej książce kryształowe siatki nie zosta-
ły stworzone jedynie po to, by ładnie wyglądać. Dobrałem je 
bardzo starannie, stosując przy tym świętą geometrię i włączając 
moją wiedzę na temat kryształów. Dzięki temu są to praktyczne 
i użyteczne narzędzia, które można wykorzystać we wszystkich 
obszarach życia. 

Jak korzystać z tej książki

Zanim zaczniesz używać jakichkolwiek siatek mocy, upewnij 
się, że zapoznałeś się z całą treścią tej książki. Została napisana 
niczym plan kursu – każdy kolejny rozdział bazuje na poprzed-
nim. Nawet jeśli już wcześniej miałeś do czynienia z kryształowy-
mi siatkami, dzięki niniejszej książce dowiesz się nowych rzeczy. 
Dlatego też link, pod którym znajdziesz gotowe do wydruko-
wania szablony kryształowych siatek, zostanie podany dopie-
ro w dalszej części tej książki.

Dowiesz się, jak wykorzystać energię kryształów i świętej geo-
metrii, by wzmacniać swoje intencje, skupiać siły umysłu i do-
konywać pozytywnych zmian. Ale najpierw poznamy historię 
i pochodzenie kryształowych siatek, które wykorzystywane są po 
dziś dzień. Odkryjemy związek pomiędzy kryształami a świętą 
geometrią oraz dowiemy się, dlaczego są tak istotne w budowa-
niu kryształowych siatek.
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Zanim zaczniemy, chcę tylko powiedzieć o prezencie, który 
przygotowałem dla każdej osoby, która subskrybuje mój krysz-
tałowy newsletter. Kiedy się na niego zapiszesz, będziesz mógł 
bezpłatnie ściągnąć mój ebook Discover Your Guardian Stone. 
Książka ta została napisana, by za pomocą astrologii pomóc ci 
odnaleźć twój ochronny kamień szlachetny. 

Jeśli cię to interesuje, proszę odwiedź moją witrynę interne-
tową lub użyj bezpośredniego linka:

www.ethanlazzerini.com/freegift
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HISTORIA I POCHODZENIE  
KRYSZTAŁOWYCH SIATEK 

Niektórzy twierdzą, że kryształowe siatki wywodzą się z tradycji 
starożytnych, inni z kolei, że jest to współczesny wynalazek. A za-
tem, co jest prawdą? Bardzo trudno konkretnie określić, kiedy 
i gdzie powstały pierwsze kryształowe siatki. 

Kryształowe siatki czy też kryształowe kręgi zaczęły się pojawiać 
wraz z rozwojem współczesnego uzdrawiania za pomocą kryszta-
łów. Miało to miejsce we wczesnych latach osiemdziesiątych XX 
wieku. Tak samo jak uzdrawianie kryształami, kryształowe siatki 
zaczerpnięte zostały ze starożytnej wiedzy, tradycji i wierzeń.

Istnieje wiele dowodów na to, że odpowiednie rozmieszczanie 
kamieni i kryształów miało znaczenie dla wielu kultur na przestrze-
ni wieków. Może właśnie stąd wzięła się cała idea, lub przynajmniej 
podobne systemy ułożenia kryształowych siatek. W rozdziale tym 
bardziej szczegółowo przyjrzymy się kilku starożytnym praktykom 
duchowym.
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Kamienne kręgi i megality

Megalityczne konstrukcje można znaleźć we wszystkich zakąt-
kach świata. Kamienne kręgi i inne struktury spotykane w Euro-
pie są dobrze znane. Są one bardzo stare, wręcz starożytne, i nadal 
otacza je mgiełka tajemnicy oraz budzą pewne kontrowersje. Bu-
downiczowie tychże struktur najwyraźniej wierzyli w znaczenie 
tych kamieni, ich ułożenie w przestrzeni oraz relację względem 
Słońca, Księżyca, a być może także gwiazd.

Przyjmuje się, że w  takich miejscach odbywały się prakty-
ki i  rytuały duchowe oraz miało miejsce uzdrawianie. Według 
wiedzy ezoterycznej i metafizycznej dotyczącej megalitów uważa 
się, że w takich miejscach starożytni czerpali energię planet lub 
kosmosu. Uznaje się, że ich lokalizacje także nie są bez znaczenia. 
Dotyczy to zwłaszcza linii geomantycznych tzw. ley lines oraz 
miejsc mocy, w których się one zbiegają. Owa sieć energetyczna 
oplatająca ziemię jest ściśle powiązana ze świętą geometrią.

To, co obecnie wiemy na temat megalitów to fakt, iż są one 
rozmieszczone według konkretnego geometrycznego projektu 
względem innych ważnych monumentów. Nie bez znaczenia jest 
także ich ułożenie względem pozycji Słońca, cykli planetarnych 
oraz konstelacji gwiazd.

Najbardziej znanym na świecie kamiennym kręgiem jest bez 
wątpienia Stonehenge. Ogromne kamienie zostały w jakiś sposób 
przetransportowane do Anglii z górzystych terenów Walii. Ka-
mień preseli bluestone (kamień Stonehenge/kamień wewnętrz-
nej mocy) miał najwyraźniej istotne znaczenie dla budowniczych 
tej konstrukcji. Rozmieszczenie kamieni w kręgu mogło stanowić 
reprezentację gwiazd lub samego wszechświata.

A może owe megality w jakiś sposób łączą ze sobą niebo i zie-
mię? Ich pierwotne znaczenie zaginęło za kurtyną czasu, ale za 
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takim konkretnym rozmieszczeniem kamieni z pewnością kryje 
się głębsze znaczenie. 

Napierśnik najwyższego kapłana

Napierśnik najwyższego kapłana, o którym wspomina Biblia, to 
bardzo ciekawy i intrygujący element szat. Podaje również kon-
kretne instrukcje dotyczące zastosowania i geometrycznego roz-
mieszczenia kamieni szlachetnych:

Uczynisz też napierśnik sądu robotą haftarską, według roboty 
naramiennika urobisz go ze złota, z hijacyntu, i z szarłatu, i z kar-
mazynu dwa kroć farbowanego, i  z  białego jedwabiu kręconego 
uczynisz go. Czworograniasty będzie i dwoisty, na piędź długość jego, 
i na piędź szerokość jego. I nasadzisz weń pełno kamienia, czte-
ry rzędy kamienia, tym porządkiem: sardyjusz, topazyjusz i szma-
ragd w  pierwszym rzędzie; W drugim zasię rzędzie: karbunkuł, 
szafir, i jaspis. A w trzecim rzędzie: linkuryjusz, achates, i ametyst. 
A w czwartym rzędzie: chryzolit, onychin i berył; te będą wsadzone 
w złoto w rzędziech swoich. A tych kamieni z imionami synów izra-
elskich będzie dwanaście według imion ich; tak jako rzezą pieczęci, 
każdy według imienia swego będą, dla dwunastu pokoleń. 

– Księga Wyjścia 28:15-21

Tekst ten następnie mówi o tym, iż kamienie te reprezentują 
dwanaście plemion Izraela. W przypadku wszystkich starożyt-
nych przekazów nazwy kamieni szlachetnych są czasem trudne 
do przetłumaczenia i istnieją różne opinie co do nazw niektórych 
z nich. W pierwszym stuleciu naszej ery żydowski historyk Józef 
Flawiusz twierdził, że kamienie te stanowiły także reprezentację 
miesięcy roku oraz znaków zodiaku. To nawiązanie do astrologii 
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zaczęto potem łączyć z tradycją istnienia tzw. kamieni narodzin 
(ang. birthstones) popularnych w jubilerstwie. 

Warto zauważyć, że na wspomnianym napierśniku znajdu-
je się dwanaście kamieni. Liczba ta często pojawia się w wielu 
kulturach jako liczba o znaczeniu mistycznym, bądź religijnym. 
Kamienie ułożone są w czterech rzędach po trzy, co może ozna-
czać cztery pory roku, z których każda ma trzy miesiące. Lub też 
cztery żywioły związane ze znakami zodiaku. 

To, co wiemy na pewno, to to, iż uważano, że kamienie te po-
siadają pewną symboliczną i świętą moc. Reprezentowały także 
plemiona i bardzo możliwe, że odnosiły się do cykli miesiąca lub 
konstelacji astrologicznych.

Mandale

Chociaż mandale nie wymagają zastosowania kryształów, to ist-
nieje związek pomiędzy nimi a kryształowymi siatkami. Samo 
słowo mandala pochodzi ze starożytnego sanskrytu, od słowa 
oznaczającego „krąg”. Jednakże mandale mogą składać się tak-
że z  innych kształtów. Mandale występują zarówno w tradycji 
hinduskiej, jak i buddyjskiej, a ich historię można datować kilka 
tysięcy lat wstecz. Uważa się, że mandale stanowią reprezentację 
wszechświata i zawierają w sobie zarówno elementy świata fizycz-
nego, jak i duchowego. 

Mnisi buddyjscy uczą się tworzenia mandali przy użyciu 
kolorowego piasku, który naturalnie zawiera kwarc. Czasami 
stosują także kryształy lub koraliki wykonane z kamieni szlachet-
nych. Tworzenie mandali to rodzaj pełnej skupienia medytacji. 
Mandala jest niszczona po jej skonstruowaniu. Odzwierciedla to 
tymczasowość zjawisk natury oraz iluzję czasu i przestrzeni. 
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Medicine Wheels – siatki uzdrawiającej mocy

Medicine Wheels, czyli tak zwane siatki uzdrawiającej mocy, 
wywodzą się z tradycji plemion Indian północnoamerykańskich. 
Siatki te tworzą kamienie ułożone w okrągły wzór, przez który 
przebiegają krzyżujące się linie np. na kształt szprych. Zazwyczaj 
kamień znajduje się też w centrum takiego kręgu.

Owe wzory są wręcz symbolem tradycyjnych wierzeń i du-
chowości rdzennych mieszkańców Ameryki. Poszczególne 
„szprychy” czy sekcje kręgu Medicine Wheel mogą niczym kom-
pas wskazywać kierunki świata albo punkty wschodu i zachodu 
Słońca. Mogą także symbolizować pory roku lub żywioły. Nie-
które z nich to ogromne monolityczne kamienne siatki, które 
wskazują cztery główne kierunki świata. Kilka z nich związanych 
jest z położeniem Księżyca, gwiazd oraz planet. 

Podobnie jak w przypadku mandali, wiele osób uważa, że 
budowanie siatek Medicine Wheel to pewna forma medytacji. 
Niewykluczone, że w dawnych czasach wielkie siatki Medicine 
Wheels funkcjonowały jako społeczne miejsca, w których odby-
wały się tradycyjne nauki i przekazywano duchową wiedzę.

Kryształowe siatki obecnie

Jak widać idea tworzenia geometrycznych pełnych symboliki 
struktur i wzorów sięga niepamiętnych czasów. Kryształowe siat-
ki prawdopodobnie rozwinęły się na bazie owych starożytnych 
konstrukcji i dawnych tradycji.

Współczesne kryształowe siatki czerpią z  mądrości świętej 
geometrii, metafizyki i uzdrawiania za pomocą kryształów. Mo-
żesz postrzegać je jako pewien rodzaj duchowej technologii, któ-
ra, jak mniemam, będzie się stale rozwijać i ewoluować. Istnieje 



22 kryształowe siatki

kilka różnych typów kryształowych siatek, które można stosun-
kowo precyzyjnie zdefiniować. Należą do nich:

Kryształowe siatki o regularnym kształcie

To chyba najbardziej znany i najpopularniejszy typ stosowanych 
obecnie kryształowych siatek. Kryształy ułożone są w  średniej 
wielkości geometryczne wzory na płaskiej powierzchni, a  cele 
ich tworzenia mogą być bardzo różnorodne. Tego typu siatki są 
często używane do mentalnej ochrony, uzdrawiania lub wsparcia 
podczas życiowych trudnych zmian. Można je tworzyć dla siebie 
samego lub by pomóc innym osobom. Do ich tworzenia można 
wykorzystywać specjalne szablony.

Kryształowe siatki przestrzenne

To zwykle duże siatki rozmieszczone w pomieszczeniu, budynku, 
ogrodzie lub po prostu stanowiące elementy krajobrazu. Zwykle 
wykorzystywane są do dokonywania zmian, podtrzymywania 
lub ochrony energii danego miejsca. Tego typu siatki mogą być 
tymczasowe, jak np. kryształowe siatki budowane w sypialni dla 
zniwelowania problemów ze snem. Mogą też mieć charakter per-
manentny jak np. kryształy zakopane w ziemi. Kryształy można 
przykładowo rozmieścić w czterech kątach domu, aby zapewnić 
mu ochronę. Można je również umieścić poza domem, by stwo-
rzyć w ten sposób uświęconą przestrzeń do medytacji. 

Kryształowe siatki cielesne

To rodzaj kryształowych siatek umieszczanych bezpośrednio na 
ciele osoby lub wokół niej. Są to siatki tymczasowe używane np. 
do uzdrawiania za pomocą kryształów lub mentalnej ochrony. 
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Kryształy te mają w tym przypadku za zadanie wprowadzać zmia-
ny w aurze i czakrach danego człowieka. Możesz używać krysz-
tałowych siatek, by oczyszczać aurę lub wprowadzać ją w stan 
równowagi. Rozmieszczanie kryształów wokół ciała znajduje 
z kolei zastosowanie przy uziemianiu. 

W książce tej skupimy się przede wszystkim na pierwszym ro-
dzaju siatek mocy, ponieważ są one najbardziej użyteczne i mają 
wszechstronne zastosowanie. Jednakże znajdziesz tu również kil-
ka bardzo pomocnych siatek pozostałych dwóch typów.
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JAK DZIAŁAJĄ  
KRYSZTAŁOWE SIATKI 

Tworzenie kryształowych siatek nie jest może najłatwiejszym 
sposobem na wykorzystanie potęgi kryształów, ale z pewnością 
bardzo efektywnym. To dlatego coraz więcej osób interesuje się 
możliwością ich zastosowania. W dalszej części książki powiem ci 
jak, krok po kroku, tworzyć zarówno bardzo proste, jak i znacznie 
bardziej skomplikowane kryształowe sieci dla siebie i innych. Ale 
najpierw spróbujemy zgłębić temat działania tych konstrukcji.

Kryształowe siatki łączą w sobie energie i właściwości poszcze-
gólnych kryształów z mechaniką systemów metafizycznych. Do 
tego niezbędna jest też intencja uzyskania pożądanego rezultatu. 
Oznacza to, że energia kryształów jest skupiona, ukierunkowana 
i wzmocniona za pomocą zbudowanej sieci.

Elementami konstrukcyjnymi siatek są same kryształy. A za-
tem należałoby zacząć od najważniejszej części siatek, zanim 
zaczniemy zgłębiać inne aspekty. Zauważ, że w  treści książki 
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używam słów kryształ i kamień zamiennie, dlatego mogą obej-
mować one różne minerały i kamienie szlachetne.

Kryształy i uzdrawianie za pomocą kryształów

Od dawien dawna kryształy używane są ze względu na ich właści-
wości terapeutyczne, duchowe i uzdrawiające. To, co dziś nazywa-
my uzdrawianiem za pomocą kryształów czy terapią kryształową, 
jest jedynie współczesnym rozwinięciem owych tradycyjnych idei 
i wierzeń. 

Z naukowego punktu widzenia, kryształy zawierają różno-
rodne kombinacje minerałów oraz mają własne pole elektroma-
gnetyczne. Kiedy przyjrzymy się kryształom w  powiększeniu, 
możemy dostrzec ich krystaliczną, geometryczną strukturę. Ist-
nieje ona na poziomie mikroskopowym i powtarza się w całym 
kamieniu. Niektóre kryształy rozrastają się, tworząc iście geome-
tryczne formy, np. kwarc, ametyst, piryt czy fluoryt. 

Owa fascynująca geometria, pola energetyczne, powtarzające 
się wzory i struktury – wszystko to wydaje się wzmacniać meta-
fizyczne przekonanie, że kryształy emitują i przechowują energie 
oraz informacje. Jeśli chodzi o źródło ich właściwości, to kiedy się 
nad tym zastanowić, kryształy stanowią fizyczną formę twórczej 
energii. Minerały budujące kryształy pochodzą od pradawnych 
gwiazd i planet z czasów, gdy się one formowały. Dużo kryszta-
łów ma wiele tysięcy, jeśli nie milionów lat. Niektóre powstały się 
miliardy lat temu i są starsze niż życie na Ziemi. 

Kryształy zawierają pierwiastki, które stanowią podstawę 
ziemskich form życia, np. żelazo i krzem. Kryształy to skrystalizo-
wane ziarna twórczej energii. Alchemiczny proces, który dopro-
wadził do ich powstania w ognistym piecu w trzewiach Ziemi, 
może zostać wykorzystany do manifestowania tej energii. 
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Z perspektywy duchowej kryształy działają także niczym ka-
talizatory. Zmieniają wibracje energii wokół nas i w nas samych, 
aby w  ten sposób dokonać zmian w naszym życiu. Można je 
zaprogramować pod kątem określonych oczekiwań i pragnień. 
Kryształy używane do budowania siatek mocy są specjalnie wy-
selekcjonowane, by przenosić te typy energii, które są potrzebne 
w danej sytuacji. Mogą być postrzegane jako źródła energii czy 
też akumulatory kryształowych siatek. Niektóre z kamieni mogą 
być używane do wzmacniania lub przesyłania energii w kosmos 
lub ku jakiejś osobie czy miejscu.

Nawet formy kryształów, takie jak kryształy pojedynczo lub 
podwójnie zakończone czy też kryształy piramidalne, mają przy-
pisane sobie właściwości związane z  przekazywaniem energii. 
Później zgłębimy to zagadnienie bardziej szczegółowo.

Struktura fizyczna kryształów może działać także jako swoista 
kotwica dla energii. Utworzona kryształowa siatka staje się fi-
zyczną, acz symboliczną reprezentacją kryjącej się za nią intencji. 
Taka konstrukcja zachowuje się także jak wizualne przypomnie-
nie celu, dla którego utworzono kryształową siatkę. Przema-
wia wówczas do nas zarówno na poziomie świadomości, jak 
i podświadomie.

Święta geometria

Święta geometria to przekonanie o duchowym lub boskim zna-
czeniu i potędze geometrii. Wszystkie istniejące geometryczne 
kształty – od naszych komórek po galaktyki – są postrzegane 
jako boski odcisk palca. To swoiste ramy obejmujące całokształt 
stworzenia i wszelkiego życia. Bez geometrii nie byłoby świata, 
ani żadnych form życia.
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W ostatnich latach święta geometria coraz częściej zgłębiana jest 
poza domeną ezoteryki. Jest to ogromnie rozległy temat i obejmuje 
zagadnienia z takich obszarów jak: kultura i  tradycje starożytne, 
religia, architektura, genetyka, biologia, fizyka, astrofizyka, ducho-
wość, kosmologia, numerologia i filozofia. Napisano na ten temat 
setki książek, a jeszcze więcej można napisać o kluczowych kształtach 
geometrycznych. Jeśli się przyjrzysz, dostrzeżesz, że święta geome-
tria stanowi podstawę większości projektów kryształowych siatek. 
To coś więcej niż tylko symetria kształtu czy mistyczny wygląd.

Jak już wspomnieliśmy, krystaliczna struktura większości krysz-
tałów, ma charakter geometryczny. Formacje określonych krysz-
tałów takich jak kryształy kwarcu*, wykazują się bardzo wyraźną 
geometrią kształtów. Owa geometria stanowi część synergicznej 
mocy kryształowych siatek. Kształt i mikroskopowa geometria wzo-
rów kryształów pomagają stworzyć energetyczny plan siatek mocy.

Święta geometria ma zastosowanie w nawiązywaniu połączenia 
z wyższymi energiami – energią Ziemi i wszechświata. Kryształy 
rozmieszczone są tak, by tworzyć określone kształty, które pozwalają 
podłączyć się do tych pól energii i skoncentrować energie kryszta-
łów w taki sposób, by osiągnąć zamierzony cel. Wykorzystanie pola 
energetycznego Ziemi i linii geomantycznych pomaga w manife-
stowaniu określonych efektów w świecie fizycznym. 

Zastosowanie świętej geometrii sprawia też, że zyskujesz pew-
ność, iż twoje cele i dążenia pozostają w zgodzie ze wszechświatem, 
i wyższym planem i celowością twojego życia. 

Numerologia

Numerologia to metafizyczna nauka o liczbach i ich znaczeniu. 
Wiara w duchowe znaczenie liczb jest prastara i występuje w wie-
lu kulturach, religiach i tradycjach na całym świecie. 
* Najwyższej jakości kwarc można kupić w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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Chociaż wiele osób kojarzy numerologię z analizą imion i dat 
urodzenia pod kątem przeznaczenia, to ma ona znacznie więcej 
zastosowań. Symboliczne znaczenie liczb można też odnaleźć 
w wielu świątyniach, ceremoniach religijnych i magicznych, ob-
rzędach szamańskich, przy interpretacji snów oraz w sztuce.

Numerologia jest ściśle związana ze świętą geometrią, a nie-
którzy wręcz twierdzą, że się z niej wywodzi. Z pojedynczego 
punktu w przestrzeni powstają dwa, formując w ten sposób linię. 
Dodajmy do tego kolejny, trzeci punkt, a uzyskamy pierwszy 
geometryczny kształt – trójkąt. Symboliczne znaczenie liczb jest 
podobne do odpowiadających im kształtów geometrycznych. 
Tworząc kryształową siatkę użylibyśmy trzech kryształów, by zbu-
dować trójkąt, zatem naturalnie zarówno liczba trzy, jak i trójkąt 
niosą ze sobą podobny przekaz i mają podobne znaczenie. 

Manifestacja

Manifestacja jako termin metafizyczny stosowany jest to opisy-
wania procesu tworzenia czegoś – w życiu czy w świecie. Może to 
być przyciągnięcie określonych okoliczności, np. nowa praca albo 
pojawienie się w naszym życiu nowej osoby. Opiera się na prze-
konaniu, że wszystkie istoty ludzkie obdarzone są duchową mocą 
twórczą. Że możemy przyciągać do swego życia wszystko to, na 
czym się skoncentrujemy. Wszystko wokół nas składa się z ener-
gii, w tym my sami. A zatem sensownym jest, że właściwe użycie 
odpowiedniej ilości energii może wprowadzać zmiany w naszym 
życiu. Owe zmiany energetyczne oddziałują na otaczający nas 
świat materialny, który przecież również zbudowany jest z energii. 

Obecnie istnieje wiele technik i  metod oraz informacji na 
ich temat, które przyczyniają się do manifestowania różnych zja-
wisk. Kryształowe siatki są jedną z nich. Używając ich, będziesz 



30 kryształowe siatki

programował swoje kryształy i zbudowane z nich sieci oraz nasy-
cał je swoją intencją. Owa energia ma za zadanie zmienić aktualną 
energię danej sytuacji, otwierając nowe drzwi, przez które przy-
być może realizacja twoich pragnień. Kryształowe sieci wykraczają 
poza ramy manifestacji zjawisk czy realizacji twoich celów jak np. 
poprawa stanu finansowego. Mogą być używane do generowania 
przyjaznego, spokojnego środowiska, mogą nieść ze sobą uzdro-
wienie lub duchowe przewodnictwo. Lista możliwości jest prak-
tycznie nieskończona.

Twoje intencje

Jeśli chodzi o  różne aspekty kryształowych siatek, to sądzę, że 
twoja intencja będzie tym, co będzie dla ciebie najważniejsze. 
Bardzo istotne jest bowiem sprecyzowanie własnej intencji i wie-
dza, co chcemy zamanifestować i co ma się wydarzyć. Naprawdę 
głęboko zastanów się nad tym, czego pragniesz i dlaczego tego 
pragniesz. Upewnij się jednak, że jest to coś, czego bardzo chcesz 
i co powinno się wydarzyć w twoim życiu i że będziesz gotów, 
jeśli się to faktycznie zadzieje.

Kryształowe siatki przedstawione w tej książce zostały zapro-
jektowane pod kątem różnorakich celów, ale możesz wykorzystać 
je jako szablony przewodnie. Zawsze możesz je spersonalizować 
i dopasować do swojej unikalnej sytuacji. Jasność co do tego, co 
konkretnie chciałbyś za ich pomocą uzyskać, naprawdę ci w tym 
pomoże.

Warto jednak pamiętać o  tym, że nie należy nadmiernie 
szczegółowo określać swoich celów, aby w  ten sposób nie na-
rzucać sobie ograniczeń. Może się tak zdarzyć, jeśli nadmiernie 
skupimy się na tym, jaki dokładnie wynik naszej intencji ma się 
zamanifestować. Uważaj więc, aby nie być w tym zbyt sztywnym 
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i nie kontrolować tego nadmiernie, bo w ten sposób zablokujesz 
przypływ możliwości lub możliwość pojawienia się czegoś lep-
szego niż sobie zamarzyłeś. Powinieneś unikać takich schema-
tów myślenia jak: „Dokładnie za miesiąc uzyskam kwotę X ze 
sprzedaży mego domu”. Lepiej, byś powiedział sobie: „Mój dom 
z łatwością się sprzeda”.

Podam ci kilka sugestii formułowania swoich intencji przy 
każdym z modeli kryształowych siatek, na których będziesz mógł 
się oprzeć. Możesz z nich korzystać lub zaadaptować je do swoich 
potrzeb. Pamiętaj, że twoje słowa mają moc, zatem niech będą 
pozytywne, jasne i otwierające nowe możliwości. 

Wierzę, że jesteśmy kimś na kształt współstworzycieli istnie-
jących wespół z boskością, a manifestacja nie jest wcale aż tak 
prosta, jak się niektórym wydaje. W grę wchodzi bardzo wiele 
czynników, a zamanifestowanie czegoś w określonym czasie nie 
jest czymś, co ktokolwiek mógłby z łatwością kontrolować. Istot-
nym jest, by jasno określać czego się chce, ale nie być nadmier-
nie szczegółowym w kontekście tego „jak” chcemy to uzyskać. 
Twoja krystalicznie czysta intencja sama zaprogramuje kryszta-
łową siatkę tak, by sprawić, że rezultat będzie zbieżny z twoimi 
oczekiwaniami. 

Aby twoja praca nad efektywną manifestacją swoich celów 
wkroczyła na wyższy poziom, możesz też zastosować wizualizację. 
Programując kryształy swoją intencją, możesz spróbować ujrzeć, 
wyobrażając sobie, że twój cel się manifestuje. Wizualizuj po pro-
stu pożądany rezultat i wszystko, co się z nim wiąże.

Postaraj się nasycić tę wizję pozytywnymi emocjami takimi 
jak radość, satysfakcja i spokój. Niech będą to uczucia, które po-
czułbyś, gdy twoje marzenie się ziści. Przy uzdrawianiu wyobraź 
sobie, że dana osoba jest kompletnie zdrowia. Chcąc zakończyć 
rodzinne kłótnie, ujrzyj, jak wszyscy się znowu ze sobą dogadują, 
a dobra energia wypełnia cały dom.
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Twoje emocje i wizje dodają mocy twoim kryształowym siat-
kom. Dzięki nim energia silniej oddziałuje, by pomóc ci uzy-
skać pożądany efekt. Nie zawsze da się to wyrazić słowami. Jeśli 
masz z tym trudności, spróbuj przede wszystkim zastanowić się, 
dlaczego tworzysz daną kryształową siatkę. Upewnij się, że nie 
próbujesz manifestować czegoś, co według ciebie powinieneś 
manifestować. 

Warto bowiem stale pamiętać o  tym, by cel korzystania 
z kryształowych siatek był całkowicie etyczny. Jeśli zmieniasz lub 
tworzysz całkiem nowy cel, upewnij się, że nie jest to coś, co 
mogłoby kontrolować inną osobę lub ją skrzywdzić. Jeśli chcesz 
wykorzystać kryształowe siatki do ochrony lub uzdrowienia innej 
osoby, najlepiej spytaj ją o zgodę. Chociaż twoje zamiary mogą 
być jak najlepsze, to warto uzyskać pozwolenie tej osoby. Od tej 
reguły mogą być oczywiście wyjątki, jak np. sytuacja, w której 
człowiek jest całkowicie niezdolny do komunikacji z otoczeniem 
po wypadku lub na skutek ciężkiej choroby.

To kwestia bardzo indywidualna i może być różna u różnych 
osób. O tym, co jest najlepsze dla ciebie, możesz zdecydować sam. 
Do intencji czyjegoś uzdrowienia czy ochrony warto dodać ideę, 
że czyni się to w imię wyższego dobra. Pozwoli to zachować pew-
ność, że nie robisz niczego, czego robić nie powinieneś, i nie sta-
nowi to pogwałcenia czyjejś wolnej woli. Ten element wbudowuję 
w stwierdzenia dotyczące intencji podczas pracy z kryształowymi 
siatkami – przedstawiam je dla ciebie w dalszej części tej książki.

Wewnętrzna równowaga i działanie

Istotnym jest, by pamiętać, że bez względu na to, co robisz na 
poziomie energetycznym czy duchowym, tam gdzie to możli-
we musisz także podejmować działania na płaszczyźnie fizycznej. 
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Kryształowe siatki mogą pomóc ci osiągnąć własne cele i zamani-
festować pożądane zmiany, ale nie mogą być używane jako sub-
stytut czasu i wysiłku, jaki należy włożyć, by owe cele osiągnąć. 
Kryształowa siatka to nie żaden magiczny artefakt, który rozwią-
że wszystkie twoje problemy.

Wszechświat nie działa jak mikrofalówka podgrzewająca po-
siłek. Manifestowanie pożądanych efektów może zająć nieco cza-
su. Chociaż wszyscy słyszeliśmy historie ludzi, którzy poprosili 
o coś i już następnego dnia pojawiło się to w ich życiu, to nie 
jest bynajmniej sytuacja standardowa. Jeśli tworzysz kryształową 
siatkę z intencją znalezienia lepiej płatnej pracy, ale jednocześnie 
wcale nie starasz się o żadną pracę, to nikłe są szanse, że jakąś 
pracę znajdziesz. To dlatego, że twoje działania nie współgrają 
z twoją intencją. 

Kiedy masz tak leniwe podejście, wysyłasz wszechświatowi 
sprzeczne sygnały. Jeśli nie jesteś gotów, by w poszukiwanie nowej 
pracy włożyć choć trochę wysiłku i energii, to dlaczego wszech-
świat miałby ci pomagać? Jak bardzo chcesz osiągnąć swój cel? 
Jeśli chcesz, aby coś się wydarzyło, musisz też robić wszystko, co 
tylko możliwe, by sprawić, by się to wydarzyło. Poprzez kryszta-
łową siatkę podejmujesz działanie na poziomie duchowym. Wy-
konujesz działanie mentalne , starając się skupić na swojej intencji 
i myśląc pozytywnie o realizacji swojego celu. Aby go jednak osią-
gnąć, musisz podjąć działanie także na poziomie fizycznym. 

Kryształowa siatka – diamentowy schemat

Aby podsumować to, co już wiemy o  funkcjonowaniu 
kryształowych siatek, spójrz na zamieszczony poniżej diagram. 
Ilustracja w  formie kształtu diamentu pokazuje rożne aspek-
ty energetyczne niezbędne, by skrystalizować twoje intencje 
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i zrealizować je w rzeczywistości. Uzdrawianie za pomocą krysz-
tałów, święta geometria, numerologia, intencja oraz umieszczone 
pośrodku działanie. 

Wszystkie te siły muszą oddziaływać jednocześnie. Bez jasnej, 
konkretnej intencji czy ukierunkowanego działania, ów diament 
rozpada się i jest niekompletny.
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