


Zde máš několik tipů, jak se můžeš postarat o svoje šperky, aby byly v 
kondici nejen fyzické, ale i energetické a ty si z nich měl radost a 
užitek ještě hodně dlouho

Co je dobré vědět u šperků z běžných kovů? 
Nelze s nimi vstupovat do vody. Je potřeba je vždy sundat a pokud 
navlhnou, tak je ihned osušit. Mohu reagovat také na parfém nastříkaný na 
dekoltu. Šperk si tedy nasaď vždy až po zaschnutí parfému.

Pokud se stane, že barva kovu začne tmavnout a nebo žloutnout, většinou 
stačí šperk vyleštit hadříkem na brýle. Tímto pravidelným ošetřením 
předejdeš případné změně barvy z oxidace kovu.

Na šperky nemají vliv pouze fyzické faktory, ale i ty energetické. Každý 
předmět, tedy i šperk, do sebe vtahuje energii svého okolí. Otiskují se do 
něj tvé emoce a prožitky a proto je dobré jej průběžně pročisťovat, aby měl
vždy dobré vyzařovaní. Je to taková energetická hygiena šperku.

Pokud věříš na to, že je něco víc, než hmota a že jsme ovlivňování i na 
energetické rovině, potom tě může zajímat odpověď na otázku

Jak můžeš šperk energeticky očistit?
Naštěstí existuje mnoho způsobů. Můžeš si vybrat ten, co ti vyhovuje. 
Tady jsou některé z nich.

a



Čistění pomocí vizualizace

Uvolni se. Zklidni své myšlenky a citové rozpoložení a představ si, že 
šperk, který držíš před sebou v dlani obeplouvá čisté bílé světlo. Během 
této doby se na něj  soustřeď s přáním, aby se z něj s duchovní pomocí, 
negativní energie odpoutala a vzdálila se a kladná a čistá se do něj opět 
vstřebala. Jiným, ač pro naše soustředění náročnějším způsobem vizuální 
očisty je, že poprosíš  a přeješ si, aby se v kameni negativní energie 
proměnila v kladnou. Při tomto procesu šperk pozvolna převracíš v dlani. 

Čistění modlitbou 

Sám si zvol si slova prosté modlitby, které tě napadnou a popros jimi 
o očistu šperku  a o doplnění jeho energie, aby byl znovu připraven léčit 
a posloužil dobré věci.

Rezonujícím zvukem

Očistěte svůj šperk rezonancí zvuku tvého oblíbeného zvonku. Je možné 
očistit současně celou místnost tím, že jí postupně spolu se zvoněním celou
několikrát projdeš dokola.

Čistění pomocí hematitové misky

Hematit je výborný kámen se samočistícími účinky. Na dno malé misky 
nasyp více malých hematitů tak, aby jimi bylo dno pokryté a kameny nebo 
šperky, které potřebuješ vyčistit na nich nechej ležet 24 hodin.
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Přeji mnoho příjemných chvil s tvými šperky :)


