


Jak pracovat  
s krys talem



© 2018 by Richard Webster

Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována 
bez písemného souhlasu nakladatele.

Translation © Tomáš Toula, 2021
Cover © Daniel Pocar, 2021
© DOBROVSKÝ s.r.o., 2021

ISBN 978-80-277-1689-0 (pdf)



Richard Webster



Mému dobrému příteli
Larymu Kuehnovi,

nejlepšímu znalci krys talů,
kterého znám



Úvod 9

Část 1: Vítejte ve světě krys talů 11
1 Krys taly a drahé kameny 13
2 Výběr krys talu 18
3 Péče o krys tal 22
4 Jemné energie 32

Část 2: 50 způsobů použití krys talu 39
1 Meditace s krys talem 41
2 Uzemnění 47
3 Najít vlastní střed a rovnováhu 52
4 Projasnění 55
5 Výčitky svědomí 59
6 Jak se vypořádat s žalem 62
7 Vnitřní nepřítel 65
8 Odpustit sobě i druhým 68
9 Jak se zbavit negativní energie 73
10 Jak ovládat hněv 77
11 Jak zvládnout stres 81
12 Jak se zbavit závislosti 85
13 Jak žít lepší život 89
14 Krys tal jako ochránce 94
15 Spirituální průvodce 99
16 Sebezdokonalování 103
17 Přátelství bez hranic 107
18 Krys tal a vztahy 111
19 Kouzlo přitažlivosti 116
20 Jak může krys tal pomoci vašim dětem 119
21 Krys tal a štěstí 122
22 Posvátné místo 125
23 Krys tal a spirituální růst 129
24 Krys tal a modlitba 133
25 Spojení s anděly a duchovními průvodci 137

Obsah



26 Krys tal a astrální cestování 143
27 Návrat do minulých životů 148
28 Umění věštit 152
29 Automatické psaní 156
30 Magické kyvadlo 161
31 Krys tal a paměť 166
32 Aby byly afirmace účinné 169
33 Rozvíjení kreativity 173
34 Efektivní snění 176
35 Jak přilákat štěstí 180
36 Otázka peněz 184
37 Otázka blahobytu 187
38 Energie, motivace a síla vůle 192
39 Léčivá moc krys talu 195
40 Když bolí hlava 199
41 Krys talový elixír 202
42 Krys talová lázeň 205
43 Krys talová masáž 208
44 Harmonizujeme vodu 210
45 Krys tal a zdravá planeta 213
46 Požehnaný domov 215
47 Krys tal a domácí mazlíčci 219
48 Krys tal a bezpečná jízda 223
49 Po práci legraci 226
50 Krys talová seance 229

Závěr 233
Dodatek 1: doporučené krys taly 235
Dodatek 2: další krys taly 243
Dodatek 3: krys taly podle barev 245
Dodatek 4: minerály reagující s vodou 248
Dodatek 5: co dělat, když ztratíte krys tal 250
Literatura 253



ÚVOD

Lidé se mě často ptají, jak mají správně s krys talem pracovat. 
Většinou jsou to ti, co krys tal dostali jako dárek, nebo si nějaký 
sami koupili, ale občas se na mě obrátí i lidé, co se krys taly 
zabývají delší dobu.

Nejdříve jsem jim radil, aby začali tím, že se s krys talem 
nejprve seznámí, což znamená strávit s ním nějaký čas, a pak 
se ho zeptají, jak by si přál jejich prostřednictvím působit. Když 
jsem vídal jejich nechápavý výraz, došlo mi, že na to budu 
muset jít z druhé strany.

Takže když se mě dnes lidé zeptají, jak by měli pracovat 
s krys talem, zeptám se jich, k čemu si přejí, aby jim pomohl. 
Někteří mají v tomhle směru jasno, a pro mě je tudíž snadné 
je zasvětit a zaměřit. Většinou ale nevědí, co by si vlastně měli 



přát, tak jim zkouším napovědět – „zdraví, lásku, bohatství, 
tvůrčí potenciál, duchovní růst, odpuštění, štěstí, šťastný do-
mov“. To je dost široká nabídka, aby si z ní vybral každý, a já 
jsem stejně vzrušený jako oni na začátku své cesty.

V této knize najdete 50 nejčastějších přání a nejméně dva-
krát tolik návodů, jak dosáhnout toho, aby se vám splnila.

Budete k tomu potřebovat pouze jediný krys tal.



ČÁST 1

VÍTEJTE VE SVĚTĚ KRYS TALŮ



1

KRYSTALY A DRAHÉ KAMENY

O kamenech se toho máme hodně co učit. V této kapitole si 
vysvětlíme rozdíl mezi krys taly a drahými kameny a uděláme 
si exkurzi do historie jejich používání. Neodpustím si ani po-
známku o tom, jak jsem se s krys taly a jejich blahodárnými 
účinky setkal a jak můžeme využít jejich léčivou energii, o niž 
se s námi rády podělí.

Historie používání krys talů

Lidstvo odedávna fascinovaly krys taly a drahé kameny. Díky 
své kráse byly nejprve používány k okrasným účelům. Netrvalo 
však dlouho a lidé objevili jejich skryté schopnosti, v první 



řadě schopnost zklidnit mysl a obnovit vnitřní rovnováhu. To 
zákonitě vedlo k jejich používání při věštění a léčení.

Krys taly a drahé kameny byly vždy vysoce ceněné a vyso-
ce postavení lidé je nosili jako symbol své moci a autority. 
V Exodu, druhé knize Starého zákona, se tak dočteme, že Áron, 
izraelský velekněz, nosil náprsník s dvanácti drahými kameny. 
Jedním z nich byl ametyst. Dnešní katoličtí biskupové nosí 
často prsten s ametystem. Také královskou korunu zdobí drahé 
kameny, demonstrují královo výsostné postavení, ale zároveň 
mu mají pomoci vládnout moudře. Kameny hrály důležitou 
roli v kulturách starých Sumerů, Mezopotámců a Egypťanů. 
O tom svědčí nález 7 500 let staré mumie egyptské královny, 
pohřbené s tyrkysovým náramkem. (Knuth 1999.)

První seriózní studie pojednávající o kamenech vznik-
la kolem roku 300 před Kristem. Jmenovala se O kamenech 
a napsal ji Theophrastus, Aristotelův žák. V roce 1546 vychází 
Agricolovo pojednání De Natura Fossilium, čímž začíná sku-
tečně vědecký přístup. Deset let nato vychází jeho dílo De Re 
Metallica Libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví), které 
zásadním způsobem ovlivnilo hornictví a sloužilo de facto jako 
učebnice. V r. 1837 James Dwight Dana (1813–1895), americký 
vědec, vytvořil první systém klasifikace nerostů, založený na 
jejich struktuře a chemickém složení.

Původní obyvatelé Ameriky odedávna používali kameny 
pro jejich kouzelné a léčivé schopnosti. Mayové si vyráběli 
nože z obsidiánu a ty pak používali při svých obřadech, kme-
ny žijící na území dnešního Mexika zase zhotovovaly zrcadla 
z pyritu.

Krys taly byly po tisíciletí uctívány také v Indii. Odtud po-
chází zvyk přikládat je na jednotlivé čakry a víra, že mají moc 
chránit před nepřízní osudu, danou špatnou konstelací hvězd.



Kolem krys talů, nebo obecně nerostů, minerálů, vzniklo 
mnoho legend. Osobně mám rád třeba tu, která tvrdí, že křiš-
ťál je vlastně zmrzlá svěcená voda z nebes. Aby se během své 
pouti na Zem neodpařila a posloužila svému účelu – chránit 
lidstvo –, andělé ji proměnili v kámen. V souvislosti s tímto 
stojí za zmínku, že slovo krys tal pochází z řeckého krýstallos, 
což znamená led. A spojitost mezi ledem a krys talem se také 
traduje už déle než dvě tisíciletí. Římský učenec Plinius starší 
(23–79 n. l.) napsal, že krys taly vznikají prudkým ochlazením 
zemské hmoty. (Glazer 2016, ii.) Řekové zase věřili, že krys taly 
křišťálu jsou úlomky kamene pravdy, jejž Herkules spustil na 
zem z Olympu.

Také mám rád legendu, která praví, že když člověk kopne 
do země v místě, kde se stýká s duhou, najde kousek tyrkysu. 
Zvláštní je, že tyrkys spojuje zemi s nebem jak ve víře původ-
ních Američanů, tak Tibeťanů.

Používání krys talů v dnešní době

Krys taly jsou tradičně nošeny jako amulety pro štěstí. Osobně 
nosím na krku amulet ze zeleného jadeitu. Kromě toho, že mě 
ochraňuje a přináší mi štěstí, také mi připomíná přítele, který 
mi tento amulet vlastnoručně vyrobil.

Krys taly se dnes běžně využívají v moderních technologiích. 
Mnohé přístroje a zařízení, bez nichž si nedokážeme svůj život 
představit – počítače, mobilní telefony, hodinky, kreditní kar-
ty, televizory, optické kabely –, fungují právě díky krys talům.



Seznámení s krys taly

Na počátku zájmu o krys taly stojí často náhoda. Krys tal vám 
může někdo darovat, nebo si jej koupíte sami prostě jen proto, 
že se vám líbí. Můj první krys tal byl křemen. Dostal jsem ho 
od někoho, když mi bylo asi dvacet. Na pohled nebyl nic moc 
extra, ale když jsem ho držel v dlani, cítil jsem klid a uvolnění. 
Tehdy jsem o krys talech nic nevěděl a chtěl jsem si vyzkoušet, 
jestli působí takto stejně i na druhé. Na někoho působil, na 
někoho ne.

Jednou, asi rok nato, jsem čekal na letišti na svůj let a dal 
jsem se do řeči s jedním mužem, o pár roků starším než já. 
Když byl čas připravit se k odletu, věnoval mi malý krys tal 
s ulomenou špičkou. Řekl mi, že je to kámen bojovníka, který 
mi pomůže krotit se a vést dobrý, spokojený život. Přišlo mi to 
divné, přijmout dar od cizího člověka, ale zároveň to ve mně 
probudilo zájem dovědět se o krys talech něco víc.

Od té doby prošly mýma rukama stovky kamenů. Některé 
z nich mám dodnes. Většinou ale krys taly dříve či později vě-
nuji někomu, komu by mohly prospět. Stále však doma mám 
oba nedokonalé kousky křemene, které stály na začátku mého 
zájmu o krys taly.

Energie krys talů

Každý krys tal křemene, ať se vám líbí, nebo ne, vykazuje tzv. 
piezoelektrický jev, objevený Pierrem Curiem (1859–1906), 
francouzským fyzikem a nositelem Nobelovy ceny (a manže-
lem neméně slavné Marie Curie-Skłodowské), a jeho bratrem 
Jacquesem. Společně zjistili, že když krys tal křemene vystaví 



tlaku, na jeho povrchu vznikne elektrické napětí. O tom se 
ostatně můžete přesvědčit sami. Když pevně sevřete v dlani 
krys tal křemene, ucítíte, jak vibruje. (Katzir 2006, 15–16.)

Rozdíl mezi drahým kamenem a krys talem

Lidé se mě často ptají, jaký je rozdíl mezi drahým kamenem 
a krys talem. Drahé kameny jsou tvrdé, odolné minerály krás-
ného vzhledu, které se používají k výrobě šperků nebo de-
korativních předmětů. Šperkaři je pro tyto účely leští nebo 
vybrušují. Krys tal, obecně vzato, je pevná látka, jejíž stavební 
prvky (atomy, molekuly nebo ionty) jsou pravidelně uspořá-
dány podle jednotného vzorce. Jsou omezené krys talovými 
plochami. Krys taly tvoří většina známých minerálů, napří-
klad sůl, kterou solíme. Také drahé kameny se často vysky-
tují v krys talické formě, ale nemusí to vždy platit. Výjimkou 
je např. jantar (zkamenělá pryskyřice stromů, které rostly na 
Zemi před miliony let) nebo tyrkys.

Pro účely této knihy budeme používat pojem krys tal.
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VÝBĚR KRYSTALU

Pokud se o krys taly a práci s nimi zajímáte, je nanejvýš pravdě-
podobné, že už nějaký vlastníte. Možná jich máte celou sbírku. 
Pro účely této knihy vám však postačí jen jeden. Nezáleží na 
tom, o jaký druh minerálu jde: důležité je, abyste cítili, že na 
vás příznivě působí – že jste na sebe vzájemně naladěni. Proto 
je dobré být pozorný a vybrat si ten pravý.

Můžete jej najít v některém ze specializovaných obchodů, 
na prodejních výstavách, na bleším trhu nebo v přírodověd-
ném muzeu. Lze jej zakoupit i on-line, ale tomu jsem se vždy 
vyhýbal: než si nějaký krys tal koupím, chci si ho prohlédnout, 
podržet v ruce – a přesvědčit se, že je skutečně tím, za co se 
vydává. Jak praví jedno moudré přísloví: není všechno zlato, 
co se třpytí.



Někteří prodejci vám nedovolí na zboží sahat a je třeba to 
respektovat. To však neznamená, že je vám souzeno odejít 
s prázdnou. Z vlastní zkušenosti vím, že než hledat ten správný 
krys tal, je mnohdy lepší nechat na krys talu, ať si najde vás.

Najít ten pravý krys tal je jako najít opravdového přítele. 
Není to snadné a někdy to chvíli trvá, ale když se to podaří, je 
z toho vztah na celý život.

Při volbě vhodného krys talu se vyplatí řídit se svou intuicí. 
Není to jako jít nakoupit do supermarketu. Prohlédněte si beze 
spěchu všechny nabízené krys taly a zjistěte, jestli vás nějaký 
z nich přitahuje. Lidé si napoprvé většinou vyberou křemen, 
ale jsou i jiné možnosti. Nespěchejte. Možná na vás ten váš 
krys tal čeká někde jinde, třeba hned za rohem.

Pokud vám majitel obchodu dovolí krys tal vyzkoušet, 
soustřeďte se na jeho energii. Položte jej do dlaně levé ruky 
a jemně přikryjte pravou dlaní. Vnímejte při tom své pocity 
a myšlenky. Jestliže pocítíte souznění, je pravděpodobné, že 
jste našli ten pravý krys tal. Doporučuji vyzkoušet takto více 
krys talů.

Existují i jiné způsoby, jak krys tal vyzkoušet. Můžete jej 
jednoduše jemně sevřít v dlani, nebo jej podržet mezi palcem 
a ukazováčkem. Další možností je položit kámen na rovnou 
plochu, přiblížit k němu dlaně a soustředit se na jeho energii.

Jeden můj dobrý kamarád používá k výběru vhodného 
krys talu následující metodu: postaví se před pult s kameny, 
zavře oči a uvolní se pomocí hlubokého nádechu a výdechu. 
Potom otevře oči a vybere si první krys tal, který připoutá jeho 
pozornost.

V případě, že se nemůžete kamene dotknout, přibližte 
k němu otevřenou dlaň pravé ruky a soustřeďte se na své po-
city. Krys tal, který je v harmonii s vaší energií, prozradí pocit 



tepla. To je známka toho, že vám krys tal dovolí, abyste s ním 
mohli pracovat.

Jestliže váháte mezi dvěma krys taly a rozhodujete se, který 
z nich je vhodnější, položte jeden vlevo a druhý vpravo od sebe. 
Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, 
a zeptejte se v duchu: Který z těchto dvou kamenů je pro mě 
vhodnější? Pravděpodobně ucítíte, jak se vaše tělo samo natáčí 
tím správným směrem. Pokud se takový pocit nedostaví, pár 
vteřin počkejte a otevřete oči. Stůjte nehybně a snažte se na-
slouchat svému tělu, na čí stranu se přikloní. Tomuto způsobu 
se říká „body dowsing“ a je založen na stejném principu jako 
proutkaření, pouze místo virgule slouží naše tělo. Stejně tak 
nahrazuje funkci kyvadla.

Tuto metodu můžete použít, kdykoli váháte mezi dvěma 
volbami. Nemusí jít jen o výběr vhodného krys talu. Osobně 
ji používám, například když se nemůžu rozhodnout, kterou 
knihu na dané téma si mám koupit. Tělo mi vždy napoví.

Ať už použijete tu či onu metodu, může se stát, že vám 
pomůže vybrat krys tal, který na první pohled nevypadá nijak 
atraktivně. Má to nicméně své plus – alespoň ušetříte. Dra-
hé kameny, krásně vybarvené a bez kazů, jsou totiž opravdu 
drahé a ne každý si je může dovolit. Zdánlivá vada na kráse 
neznamená, že krys tal, který jste si vybrali – nebo který si 
vybral vás – nebude ten pravý. Naopak vám může být bližší, 
protože nikdo z nás není dokonalý.

Jakmile máte výběr krys talu úspěšně za sebou, je načase 
začít se s ním seznamovat. K tomu stačí nosit jej nějakou dobu 
u sebe a komunikovat s ním. Možná vám to bude zpočátku 
připadat divné, ale brzy se přistihnete, že s krys talem mluvíte 
a on mluví s vámi. A budete překvapeni, co všechno se od 
něj naučíte. Osvojíte si, jak z něj čerpat energii a sebedůvěru. 



Zjistíte, že se na něj můžete obrátit s každým problémem, se 
kterým si sami nevíte rady. Pomůže vám zklidnit mysl a ne-
podléhat emocím, když stojíte před důležitým rozhodnutím 
a potřebujete mít „jasnou hlavu“. Krys tal se stane vaším rád-
cem a spojencem, bude vás chránit a bezpečně vést – a to vše 
jen za to, že jste mu dali svou důvěru.
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PÉČE O KRYSTAL

O krys taly je třeba pečovat s láskou a respektem. Nezbytnou 
součástí této péče je pravidelná očista krys talu od škodlivých 
vlivů okolí. Očistu je nutné provést též u každého nově na-
bytého krys talu, dříve než s ním začnete pracovat. Zbavíte 
ho tak možných negativních forem energie, kterým mohl být 
vystaven.

Očista krys talu

Jak již bylo zmíněno, někteří lidé střeží své krys taly do té míry, 
že nedovolí, aby se jich dotýkal někdo jiný. Jsou přesvědčeni, 
že krys taly se dotykem mohou nabít negativní energií. Pokud 



je to pravda, platí, že se mohou nabít také energií pozitivní. Já 
osobně své krys taly sdílím s druhými a nevidím v tom žádný 
problém. Při výběru krys talu lidem doporučuji, aby si každý, 
který je přitahuje, podrželi v dlani. Mnohdy je k tomu ani 
nemusím pobízet, protože sami cítí tutéž potřebu. Považuji 
to za samozřejmost. Kámen, kterého se dotýkal někdo jiný, 
stačí jednoduše očistit.

Krys taly jsou jako baterie, které se nabíjejí okolními ener-
giemi a zase je vyzařují do svého okolí.

Čistění eliminuje veškerou negativitu a špatné vibrace 
a je nedílnou součástí péče o krys tal, zvláště je-li používán 
k léčebným účelům. Takový krys tal je nutné očistit před jeho 
použitím i po něm. Jakákoli negativní energie, byť v malém 
množství, totiž působí nepříznivě na jeho léčivé účinky: ve 
větším množství může být dokonce vyloženě škodlivá.

Kdy se krys tal čistí?

Jak již bylo zmíněno, očistu je třeba provést vždy, když si při-
nesete nový krys tal. Poté je třeba jej čistit před každým po uži-
tím a stejně tak po každém použití. Očistu je dobré provést 
i v případě, že se vám krys tal zdá být vybitý a bez energie.

Pokud nosíte krys tal při sobě, je nutné čistit jej každý den. 
Pokud používáte krys tal jako kyvadlo, platí to samé, co u krys-
talů užívaných k léčení. Krys taly sloužící k čištění prostředí, 
k ochraně nebo prostě jen jako dekorace je doporučeno čistit 
alespoň jednou za měsíc. Očistu můžete provést i v případě, že 
vám tyto krys taly připadají už příliš oslabené negativní energií. 
Získají tak zpět svou sílu.



Způsoby čištění

K čištění krys talu je třeba přistupovat s klidnou myslí, sou-
středěnou na samotný proces a na konečný cíl – zbavit krys tal 
všeho negativního.

Způsobů čištění existuje celá řada. Představíme si 13 zá-
kladních metod, které se běžně používají. Všechny jsou zhruba 
stejně účinné a je jen na vás, kterou z nich si vyberete a budete 
používat. Můžete je i střídat.

Další variantou je kombinace dvou nebo tří metod. Dají se 
libovolně kombinovat a výsledkem je dokonale čistý krys tal 
zbavený veškeré negativity.

Voda

Čištění kamene ve vodě je zřejmě nejběžnější způsob, má však 
svá pravidla. Ideálním způsobem je nechat kámen na dešti. 
Háček je v tom, že nemusí pršet, právě když to potřebujete. 
Postačí podržet krys tal špičkou dolů v proudu vody po dobu 
tří nebo čtyř minut, s přáním nebo záměrem očistit krys tal 
od veškeré negativní energie. Očištěný krys tal jemně osušte 
bavlněnou nebo lněnou látkou a nechte jej hodinu nebo dvě 
na čerstvém vzduchu.

Je to po všech stránkách spolehlivý a dostačující způsob očis-
ty, přesto může nastat situace, kdy váš krys tal vyžaduje očistu 
intenzivnější. Takovou očistu je dobré provést u nově zakoupe-
ného krys talu, pokud byl krys tal vystaven negativním vlivům, 
použit k léčení, nebo pokud nosíte krys tal celý den u sebe.

Krys tal byste měli očistit také tehdy, když jste jej použili 
k jednomu účelu a máte v úmyslu použít jej k jinému účelu. 



Řekněme, že jste si vyzkoušeli jedno cvičení popsané v této 
knize a chcete přejít ke druhému. Tomuto střídání účelu po-
užití se říká dedikace neboli zasvěcení.

Krys tal čistěte vždy ve vodě o pokojové teplotě. Příliš tep-
lá nebo naopak příliš studená voda může krys tal poškodit. 
Upozornění na závěr – některé krys taly jsou k čištění vodou 
nevhodné, protože jsou ve vodě částečně rozpustné, například 
anhydrit, azurit, malachit nebo selenit.

Vykuřování

Vykuřování je moje oblíbená metoda. K tomuto účelu použí-
vám vykuřovadla z šalvěje, cedru nebo tomkovice vonné (tzv. 
zubří tráva). Nejradši mám šalvěj. Vykuřovadla se dají zakoupit 
ve specializovaných obchodech s přírodními produkty. Nebo 
si je můžete vyrobit sami a o to víc vás bude těšit s nimi pra-
covat. Návody k přípravě vhodných směsí najdete na inter-
netu. Vykuřovadlo jednoduše zapálíme a krys tal několikrát 
protáhneme dýmem.

Pokud nemáte k dispozici vykuřovadlo, postačí protáhnout 
krys tal plamenem svíčky.

Šalvěj a jiné bylinky

K očistě krys talu můžete použít též šalvějovou „suchou lázeň“. 
Naplňte sklenici sušenou šalvějí a ponořte do ní krys tal na 
čtyřiadvacet hodin. Šalvěj dokáže účinně neutralizovat nega-
tivní energii a nahradit ji energií pozitivní. K očistě používejte 
vždy čerstvou sušinu.



Místo šalvěje lze použít také sušené růžové lístky, kadidlo, 
myrhu, santalové dřevo nebo směs jiných sušených bylinek.

Slunce a měsíc

Slunce i měsíc mají silné čisticí účinky. Vystavte krys tal na ho-
dinu přímému slunečnímu svitu nebo jej za jasné noci nechte 
do rána venku. Pokud je to možné, nechávám krys taly očistit 
jak sluncem, tak měsícem. Ametyst, celestin, opál a tyrkys je 
vhodné čistit výhradně pomocí měsíčního světla, protože na 
slunci ztrácejí barvu.

Země

Další způsob, jak můžete krys tal očistit, je vložit jej na den 
nebo dva do země, špičkou dolů. Tento způsob lze praktikovat 
doma na zahrádce, ale postačí i hlína v květináči. Pokud si 
zvolíte jiné místo, nezapomeňte si ho viditelně označit, jinak 
se vám může stát, že svůj krys tal už nikdy nenajdete.

Sůl

Ponořte krys tal na dvacet čtyři hodin do skleněné nádoby se 
solí. Ideální je použít surovou, přírodní sůl. Pokud ji nemáte 
k dispozici, je možné použít sůl kuchyňskou. Očista pomocí 
soli je velmi účinná, ale pro některé krys taly se nehodí, pro-
tože může nenávratně poškodit jejich povrch a znehodnotit 
jejich vzhled.



Zvuk

Krys tal lze očistit i jeho vystavením příjemným zvukům, ať 
už se jedná o prostý tón tibetské mísy, uklidňující harmonie 
meditativní hudby, vibrující dlouhý zvuk gongu, nebo mo-
notónní náboženský nápěv.

Modlitba

Očistit krys tal je možné také „obyčejnou“ modlitbou k uni-
verzální životní síle. 

Držte krys tal v obou dlaních a odříkejte následující mod-
litbu: „Nekonečná sílo (Bože, Bohyně, nebo jak tuto sílu nazý-
váte), prosím, očisti tento krys tal od veškeré negativní energie, 
aby mohl pomoci každému, kdo jeho pomoc potřebuje. Děkuji. 
Amen.“ Ale stejně tak můžete recitovat libovolnou mantru 
nebo odříkat Otčenáš.

Dech

Krys tal můžete očistit i tak, že na něj dýchnete s jasně defi-
novaným přáním či úmyslem. Podržte krys tal v obou dlaních 
a pomalu foukejte jeho směrem. Potom krys tal otočte a znovu 
na něj foukněte. 

Je na vás, kolikrát to zopakujete. Důležité je soustředit se 
na to, za jakým účelem tento obřad provádíte. Je vhodný v pří-
padě, že potřebujete krys tal očistit rychle.

Jedna moje dobrá známá postupuje následujícím způso-
bem: přitiskne si krys tal k srdci, nadechne se a při výdechu 


