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Wszelkie bore stworzenie posiada specy闇 czną, nie-
powtarzalną cząstkę swego wspania;ego Stwórcy. 
Pewnie kardy spotka; się z niezwyk;ymi w;aSciwo-
Sciami roSlin, pozna; wartoSć wody, doSwiadczy; 
przyjapni zwierząt. Podobnie jest z kamieniami, 
którym od dawna przypisuje się rórne, 、magicz-
ne　 w;aSciwoSci. Tymczasem te niezwyk;e dary 
pochodzą od Stwórcy i dlatego s;urą nam pomocą 
w wielu sytuacjach. 

Zawarte w poradniku opisy poszczególnych ka-
mieni z pewnoScią u;atwią ich wybór, a przyk;ady 
zastosowania podpowiedzą, gdzie i w jaki sposób 
je wykorzystać, by przynios;y jak najwięcej pozy-
tywnych efektów dla cia;a, umys;u i ducha oraz 
otoczenia, w którym ryjemy. Mamy nadzieję, re 
dzięki wiedzy, jaką znajdziecie w tej publikacji, 
Wasze rycie stanie się pe;niejsze i bogatsze w Mi-
;oSć Borą.
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Prezentowane w tej ksiąMce opisy kamieni 
i sugestie pracy z nimi nie zastąpią kontaktu 

z lekarzem i naleMy traktować je jako 
dopełnienie medycyny klasycznej.
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CZĘRĆ I

Przyjaciel Kamie=

K
amienie to rywe, pe;ne energii stworzenia, a ich 
najbardziej subtelnym przejawem są zw;aszcza 

kryszta;y, które potra闇ą magazynować i oddawać wielką 
iloSć energii. Ta ich cenna w;aSciwoSć sta;a się powodem, 
dla którego wykorzystuje je wielu uzdrowicieli, z drugiej 
jednak strony sta;a się powodem z;ej s;awy・

Wiele jest historii o 、z;ych　 kamieniach, których kolej-
ni w;aSciciele nagle zaczęli chorować lub spotyka; ich z;y 
los. Jednak z pewnoScią fakt, re przytra闇;o im się jakieS 
nieszczęScie nie by; spowodowany tym, re kamie= jaki 
posiadali by; 、z;y　. Posiadacze tych 、pechowych　 kamie-
ni nie mieli wiedzy, re oprócz indywidualnych, specy闇cz-
nych w;aSciwoSci kamienie, a zw;aszcza te cenne, krysz-
ta;y, mają niesamowitą zdolnoSć magazynowania energii, 
równier tej negatywnej. Z początku zakupiony szlachetny 
kamie= dzia;a; na swojego w;aSciciela zgodnie ze swoimi 
w;aSciwoSciami. Wspomaga;, oczyszcza; cia;o i  umys;, 
wch;aniając negatywną, niepotrzebną energię, ar z bie-
giem czasu ca;y się nią wype;ni;. Wówczas, nie mogąc jur 
jej pomieScić i nie mając morliwoSci oczyszczenia, nagle 
wyrzuci; z siebie wszystko to, co zebra;. A w;aSciciel nie 
wiadomo czemu, zachorowa;・ Aby nie dopuScić do ta-
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kich sytuacji, niezwykle warną sprawą jest odpowiednie 
dbanie i okresowe oczyszczanie kamieni à bo takie sytu-
acje niestety się zdarzają. 

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy lub lekcewary ener-
getyczne w;aSciwoSci kamieni. Pópniej, nie domySlając 
się nawet przyczyny, nagle zaczynają ple się czuć, czasem 
nawet lądują w szpitalu, wychodzą z niego i znowu zak;a-
dają kamie=・ I historia more wkrótce się powtórzyć. To 
nie jest próba nastraszenia, ale przestroga i ukazanie, jak 
wielką moc more mieć ma;y kamyk i jak warny jest jego 
dobór, a pópnej dbanie o niego. 

Cenne, szlachetne kamienie często wędrują z rąk do 
rąk, obdarzając kolejnych w;aScicieli cząstkami Swiado-
moSci poprzednich w;aScicieli. Ale i podobnie mniej cen-
ne wisiorki, bransoletki, kamyki na sznurkach à wszyst-
ko to piękne i poryteczne ozdoby, ale i bardzo wrarliwi 
、przyjaciele　, o specy闇cznych, często leczniczych w;aSci-
woSciach, którzy jednoczeSnie magazynują rórne energie 
i tym samym wymagają dba;oSci. A dbanie o kamienie 
nie jest wcale takie trudne. Często wystarczy op;ukanie 
pod bierącą wodą, zanurzenie w wodzie z solą, wystawie-
nie na dzia;anie promieni s;onecznych, czy chociarby od-
stawienie kamienia na jakiS czas à morna by powiedzieć, 
re i one potrzebują czasem odpoczynku・ Sposobów na 
dobrą wspó;pracę jest wiele (opiszemy je w dalszej częSci 
tego opracowania) i wystarczy wybrać te, które intuicyj-
nie najbardziej nam pasują.

Bo w;aSnie intuicja jest kluczem do wyboru odpo-
wiedniego kamienia. I obojętnie, czy mamy do czynienia 
z  samym minera;em, czy ter kamieniem oprawionym 
w ;adny wisiorek, pierScionek lub inną biruterię. Gdy do-
konujemy wyboru, gdzieS w Srodku czujemy, re to w;a-


