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LECZENIE LITOTERAPIĄ W PRAKTYCE 
– podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji 

kurs Litoterapia –  
Szkoła Medycyny Naturalnej 

Marta Pyrchała-Zarzycka 
ASTRO SALUS EDUCATION LTD 

 
 
ZASADY BHP WYKONANIA WÓD MINERALIZOWANYCH  I 
LITOTERAPII OGÓLNEJ 
Kamienie, zwłaszcza te o formie krystalicznej, jak każde obiekty łatwo chłoną 
energie i to zarówno pozytywne jak i negatywne. Dlatego: 

1. zawsze minerały, których używasz do terapii powinny być zarówno przed 
nią, jak i po niej odpowiednio oczyszczone zarówno z brudu, jak i 
negatywnych energii.  

2. Oczyszczane muszą być też pojemniki, w których  usuwasz negatywne 
energie z kamieni,  

3. jak również te, w których przygotowujesz leczniczą wodę. 
4. Pamiętaj też, by zawsze używać kamieni naturalnych i nie barwionych 

sztucznie, 
5. przygotowaną wodę trzymaj w lodówce (bez kamienia), 
6. użyte kamienie nie tylko oczyszczaj po terapii, ale i regeneruj na słońcu, 
7. wodę ametystową, malachitową i hematytową odpowiednio dawkuj – 

zgodnie z zasadami, które poznasz dalej. 
 
METODY OCZYSZCZANIA MINERAŁÓW 
Jest wiele sposobów na oczyszczanie kamieni. Są to: 

 Okadzanie oczyszczającymi kadzidłami, 
 Zakopanie na dobę w ziemi, 
 Wystawienie na 15 minut na słońce, 
 Wsadzenie na kilka godzin do pojemnika z solą, 
 Obmywanie w ziołach oczyszczających, 
 Oczyszczenie pod bieżącą wodą, 
 Obmycie w olejku oczyszczającym, 
 Oczyszczenie za pomocą energii Reiki. 
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Co do użycia kadzideł, bardzo dobrym kadzidłem jest kadzidło z żywicy 
draceny smoczej (dragon blood). Możesz też użyć białej szałwii. Z materiałów 
rodzimych może być to bylica pospolita.  
Jeśli chodzi o olejki oczyszczające, świetny jest cyprysowy. Ponadto dobrymi 
olejkami o tym działaniu jest też sosnowy, jodłowy, paczulowy.  
Dobrym ziołem oczyszczającym jest szałwia i nagietek. 
W przypadku obmywania bieżącą wodą używamy wody ciepłe lub gorącej, ale 
nie gotującej się. 
 
PRZYGOTOWANIE LECZNICZEJ WODY Z MINERAŁEM 
Jeśli chcesz użyć kamień do przygotowania mineralnego eliksiru, zmieszaj 100-
150 gramów soli (może być kuchenna) z litrem wody (lub opracuj stosowną 
proporcję) i wrzuć tam kamień/kamienie na dobę. Możesz dodatkowo wystawić 
go wtedy, kiedy jest to możliwe, na działanie promieni słońca.  
Potem oczyszczony kamień obmyj pod bieżącą wodą. Wrzuć kamień do 
oczyszczonego pojemnika wypełnionego wodą filtrowaną, źródlaną lub 
mineralną. Może być też to woda strukturowana lub przegotowana. Unikaj wody 
destylowanej.  
Proporcje: na 100 gramów kamienia ok. 1,5 litra wody.  
Pojemnik z wodą i kamieniem wystaw na dobę na parapet tam, gdzie masz 
najwięcej słońca. Nie zasuwaj żaluzji czy zasłon. W nocy woda będzie się 
ładowała energią Księżyca. 
Po dobie masz już gotową leczniczą wodę. Możesz jej użyć do: 

 picia,  
 przemywania,  
 kąpieli,  
 okładów,  
 zrobienia herbaty, zupy czy innych specyfików.  

Wówczas: 
 Wody tej możesz używać ty,  
 możesz ją też dawać zwierzętom  
 czy podlewać nią rośliny. 

Pamiętaj, by naczynie, w którym będzie się moczył kamień również wcześniej 
oczyścić, np. okadzając lub myjąc pod bieżącą wodą. 
 
 
BIOTERMICZNA METODA LECZENIA KAMIENIAMI 
 
Biotermiczna metoda leczenia kamieniami (BTL) polega na przykładaniu 
ogrzanych kamieni do chorych partii ciała. Można też nimi pocierać chore 
miejsca, o ile nie są one bolesne.  
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MASAŻ KAMIENIAMI 
 
DZIAŁANIE MASAŻU KAMIENIAMI 

 Rozszerza naczynia krwionośne, 
 Pobudza krążenie krwi, 
 Odpręża, 
 Pozytywnie wpływa na skórę – pobudza jej oddychanie, dotlenienie, 

odżywienie, 
 Poprawia przebieg limfy, 
 Regeneruje, 
 Przyśpiesza wypoczynek. 

 
WSKAZANIA 

 Napięcia mięśniowe, 
 Stres, 
 Stany poudarowe, 
 Bóle stawów, 
 Rwa kulszowa, 
 Niedowłady, 
 Bóle kręgosłupa. 

 
PRZECIWWSKAZANIA 

 Nadciśnienie, 
 Żylaki, 
 Nowotwory, 
 Zaburzenia czucia. 
 Rany, 
 Wrzody na skórze i inne poważne problemy skórne, 
 Choroby serca, 
 Cukrzyca, 
 Ciąża.  

 

 
WYBRANE METODY LITOTERAPII 

 
Jak stosować kamienie lecznicze?  
Można ich używać poprzez: 

 Picie mineralnych eliksirów, 
 Masaż, 
 Przykładanie kamieni, 
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 Kompresy z eliksirów, 
 Przemywania eliksirem, 
 Okłady z ogrzanych kamieni, 
 Kąpiele w wodach z minerałów. 

 
 
Marta Pyrchała-Zarzycka 
Astro Salus Education Ltd  
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju 
kursy@astrosalus.pl       
 
STRONY INTERNETOWE  BLOGI 
www.astrosalus.pl    http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/ 
www.astrosalus.com   http://astrosalus.pl/reiki/ 
http://kosmetyka-fitness.pl   http://kosmetyka-fitness.pl/ona/ 
www.magia-zycia.com.pl   http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/ 
www.sukces-biznes.pl   http://sukces-biznes.pl/sukces/ 
www.edukacja-domowa.pl   www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci 
 


