JALOKIVIEN AKTIVOINTI JA OHJELMOINTI
Jalokivien aktivointi tarkoittaa kivien energioiden voimistamista ja käyttöönottoa. Kiven voi
aktivoida asettamalla sen aurinkoon, jolloin se imee itseensä auringon parantavan voiman.
Kuunvalossa ladatut jalokivet toimivat hyvin unityöskentelyn ja meditaation apuvälineinä. Myös
eri vuodenaikoina aktivoiduilla jalokivillä on oma energiansa.
Kevätpäiväntasauksen aikana aktivoidut jalokivet kantavat itsessään kevään heräämisen, uuden
alun ja uusien suunnitelmien toteuttamisen energiaa.
Syyspäiväntasaus edustaa kypsymistä, valon vähenemistä ja sisäänpäin kääntymistä. Tähän
vuoden aikaan aktivoidut jalokivet edistävät itsetutkiskelua ja antavat rohkeutta kohdata omat
pelot ja mielen pimeän alueen.
Jouluna juhlimme valon uudelleensyntymistä pimeydestä. Jouluna aktivoidut jalokivet avaavat
sydämen valolle ja rakkauden voimille. Ne antavat myötätuntoa ja lähimmäisenrakkautta.
Juhannus on valon voimien, luonnon kukoistuksen ja avautumisen aikaa. Juhannuksena
aktivoidut jalokivet säilyttävät itsessään keskikesän kosmisen valon. Ne parantavat masentuneen
mielen ja avaavat yhteyden parantaviin valovoimiin.
Jalokivet ovat hyvin herkkiä ajatusenergialle ja ottavat vastaan tietoisen ajatuksesi. Myöhemmin
voit ohjelmoida jalokiven auttamaan sinua jonkin tietyn tarkoituksen toteuttamisessa. Paras
jalokivi tähän tarkoitukseen on kirkas vuorikide. Aluksi jalokivi kannattaa kuitenkin aktivoida
rakkauden ja vlon voimien kanavoimiseen ja oman tehtävänsä toteuttamiseen maan päällä.
Kun olet puhdistanut jalokiven jollakin tavalla, voit aktivoida sen. Aktivoiminen on
meditatiivinen tapahtuma, jota ennen sinun on hiljennettävä mielesi ja huolehdittava kolmesta
seikasta; suojauksesta, keskittymisestä ja maadoittumisesta.

SUOJAUS
Kun olet tekemisissä energioiden kanssa, henkisen olemuksesi on avauduttava kuulemaan ja
aistimaan energian herkempiä värähtelytaajuuksia. Avautuneessa tilassa olet herkkä kaikenlaisille
energioille, ja siksi on tärkeää, että ympäröit itsesi valosuojalla ja pyydät, että vain kaikkein
kokeimmat ja puhtaimmat värähtelyt vaikuttavat kauttasi.
Asetu mukavaan asentoon ja hengitä syvään muutaman kerran. Anna kehosi ja mielesi rentoutua.
Poista uloshengityksellä kehostasi kaikki hermostunut tai samea energia. Kuvittele ympärillesi
valokehä ja sano ääneen tai mielessäsi kolme kertaa; ”Pyydän itselleni korkeimman mestari-

valon suojausta. Pyydän saada ottaa vastaan ja välittää vain kaikkein korkeimpia ja puhtaimpia
energiavärähtelyjä”.

KESKITTYMINEN
Jatka hengittämistä syvään ja näe mielessäsi, kuinka jokaisella sisäänhengitykselläsi vedät
olemukseesi yhä enemmän valkoista valoa. Näe, kuinka valkoinen valo kulkee sisään päälaellasi
olevasta energiakeskuksesta ja puhdistaa kaikki kehosi keskilinjalla olevat energiakeskukset.
Hengitä niin kauan kunnes tunnet, kuinka jokainen solusi on täyttynyt valosta.

MAADOITUS
Hengitä valo kehosi lävitse selkärangan tyveen saakka, missä alin energiakeskus sijaitsee. Lähetä
uloshengityksellä valonsäde suoraan maan keskipisteeseen. Voit myös visualisoida kultaisen
köyden tai ankkurin, joka kiinnittyy perukallioon. Maadoittamalla itsesi varmistut siitä, että
tietoisuutesi pysyy kehosi yhteydessä. Kanavoimalla valoenergiaa maahan autat myös maan
enrgioita puhdistumaan ja kirkastumaan.
Nyt olet valmis aktivoimaan jalokivesi ja siunaamaan sen käyttöönsä. Pitele jalokiveä
molempien käsiesi välissä ja anna valon säteillä sydänkeskuksestasi molempiin käsiisi. Keskitä
mielesi ja sano ääneen tai hiljaa mielessäsi;
”Toimikoon tämä jalokivi tästä hetkestä alkaen valon ja rakkauden kanavana. Välittäköön se vain
kaikkein korkeimpia ja puhtaimpia energioita, niin että sen tarkoitus toteutuisi
maailmankaikkeuden lakien mukaan”.
Nyt jalokivi on siunattu valon palvelukseen. Näe, kuinka jalokivi täyttyy valolla ja alkaa säteillä.
Jopa sen ulkomuotokin voi muuttua. Voit vapaasti käyttää omia sanojasi, mutta on tärkeää, että
keskität ajatuksesi ja määrittelet viestisi yksiselitteisesti ja tarkasti. Näe mielessäsi, kuinka
ajatusmuotosi siirtyy jalokiven sisään ja muuttuu osaksi sen sisäistä atomirakennetta.

OHJELMOINTI
Tämän perustavanlaatuisen aktivoinnin jälkeen voit halutessasi lisätä jalokiveen jonkin omaa
kehtitystäsi edistävän ohjelmoinnin. Voit pyytää jalokiveä auttamaan sinua muistin
parantamisessa, luovuuden lisäämisessä tai tunteiden selkiyttämisessä. Voit myös ohjelmoida
jalokiven lisäämään keskitymiskykyäsi tai auttamaan sinua parantavan energian kanavoimisessa.
Mietiskele hetki, mitä myönteisiä ominaisuuksia toteutuva toiveesi tuo elämääsi. Jos toivot
intuition avautumista, voit nähdä kuinka viisautesi ja joustavuutesi kasvaa ja ihmissuhteesi
muuttuvat ongelmattomiksi. Näe itsesi näiden myönteisten ominaisuuksien täyttämänä ja siirrä
kuva mielesi kalvolta jalokiven sisään. Sano sitten mielessäsi vaikkapa; ”Auttakoon tämä

jalokivi minua intuitioni avautumisessa, niin että kehitykseni edistyisi sallitulla tavalla
maailmankaikeuden lakien mukaan”.
Jokaisella ihmisellä on oma sielunsuunnitelmansa, jota hän toteuttaa maan päällä ollessaan.
Jokaisella jalokivellä on myös oma elämäntehtävänsä. Ne muodostuvat miljoonien vuosien
aikana syvällä maankuoren sisällä ja nousevat vähitellen pintaan. Jalokivi on saattanut matkustaa
luoksesi maapallon toiselta puolelta. Miksi juuri sinä valitsit sen satojen muiden jalokivien
joukosta ja toit kotiisi? Mietiskele asiaa hiljaisuudessa, niin alat ymmärtää yhä syvemmin, mikä
jalokiven todellinen tarkoitus maaplaneetalla on.
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