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H VA D  E R  S KØ N H E D ?

Skønhed er individuelt og ”in the eye of the beholder”, men der er visse generelle faktorer, der 
spiller ind, når vi gerne vil have mere skønhed.

Disse faktorer er (i ingen særlig orden):

• balance, harmoni, hvilen i sig selv
• selvtillid
• styrke
• sundhed
• glæde, tilfredshed
• karisma
• femininitet, kvindelighed
• sensualitet

Faktorerne er paraplyer, som du kan putte næsten hvad som helst ind under.
F.eks. kan du synes, at sundhed er at være veltrænet, detox'et, sygdomsfri eller udhvilet.
Du kan også synes, at f.eks. selvtillid, hvilen i sig selv og karisma hører tæt sammen.
Måske er du stærk tilhænger af seksualitet, og den kan du så putte ind under f.eks. femininitet - 
eller styrke.
Et velplejet ydre, makeup og tøj kan også være vigtigt for dig ift. skønhed, fordi det styrker din 
selvtillid, glæde eller kvindelighed.

Du har nok allerede afkodet, at skønhed i høj grad baserer sig på velvære.

Jo mere du føler dig tilpas og hjemme i din krop, des mere i balance er du.
Jo mere i balance du er, des sundere er du.
Jo sundere du er, des stærkere og gladere er du.
Jo stærkere og gladere du er, des mere karisma udstråler du.
Jo mere karisma du udstråler, des mere sensuel og kvindelig virker du.

Der er ingen grund til at gå uden om skønhed. Lad os så komme i gang.

Tromlepolered
e

krystaller
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KO R T  O M  K R Y S TA L L E R

Krystaller er intet mindre end Moder Jords gave til os.
De er manifesteret lyd og lys og er derfor rene kanaler for energier, vibrationer og frekvenser.

Krystaller arbejder på alle planer: kroppen, det æteriske legeme og de øvrige energilegemer. De
arbejder på alt lige fra helheden til celleniveau, herunder kroppens processer og organer.

Krystaller tilegnes en masse egenskaber, som du selvfølgelig bør stifte bekendtskab med, men 
vigtigst er din intuition, når du vil arbejde med krystaller. Det handler nemlig om energier, og 
en krystals energi arbejder på én måde med din energi og på en anden måde med en andens 
energi - det er lidt lige som parfume.
Derfor skal du ikke blindt gå ud fra det, du kan læse dig til, men forsøge at mærke og 
fornemme, hvilken krystal netop du skal arbejde med i en given situation.

En krystal kan desuden afsløre sig over for dig, og det kan ske på forskellig vis:
• Du kan ikke få øjnene fra den
• Du bliver ved med at vende tilbage til den
• Den ligner det krops- eller livsområde, som du gerne vil have hjælp til
• Lige pludselig dukker den bare op foran dig f.eks. på vejen
• Osv. osv.

I denne ebog er krystallerne valgt ud fra deres velkendte egenskaber samt forfatterens erfaring.
Intet er skrevet i sten (no pun intended), så føler du, at du hellere vil anvende en anden krystal 
end den foreslåede, så go ahead - det er der en mening med, og den vil du helt sikkert opdage 
undervejs, imens du arbejder med den.

Vær dog opmærksom på, at visse krystaller:
• er giftige
• ikke kan tåle væsker (de opløses simpelthen)

På side 14 finder du en oversigt over krystaller og deres skønheds-
egenskaber.
Krystallerne, der er foreslået i denne ebog til din skønhed, er
markeret, hvis de er opløselige og/eller giftige, så du kan roligt
kaste dig ud i jagten på skønhed med krystaller. :-)

Rigtig god fornøjelse!
Klynge af

bjergkrystal
ler
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F O R Y N G E L S E  M E D  K R Y S TA L L E R

En effektiv metode til at forynge huden er ansigtsmassage med krystaller, og så er det tilmed en
dejlig oplevelse, som kan varieres nærmest i det uendelige, fordi der er et hav af krystaller, 
metoder og olier at vælge mellem.
Dit valg afhænger af det formål, du har med massagen - din intention, og netop intentionen er 
med til at påvirke krystallernes energi i den retning, du ønsker.

Dit foryngende formål kan f.eks. være afslapning af ansigtsmuskulaturen, opstramning af 
huden, næring af huden, at styrke bindevævet, at mindske ar og blødgøre arvæv, at mindske 
pigmentpletter - eller blot gavne din hud generelt.
På side 14 finder du en oversigt over de krystaller, du kan anvende til netop dit formål. De 
krystaller, der er markeret som giftige eller opløselige i væske, kan du anvende (uden olie!) ved 
at ”massere” auraen nogle centimeter ude fra huden.
Til ansigtsmassagen skal du bruge to tromlepolerede styks af den krystal, du har valgt, og de 
skal så vidt muligt være nogenlunde ens i størrelse.

Tromlepoleret

bjergkrystal
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Den olie, du vil bruge i dit ansigt, skal være egnet til ansigtet, dvs. undgå kropsolier. Undgå 
også mineralske olier, fordi de tilstopper dine porer. Tørolier egner sig ikke rigtig til massage, 
netop fordi de hurtigt trænger ind i huden og dermed forsvinder (en massageolie skal helst 
forblive på huden, så længe massagen varer). Du kan med fordel vælge din olie ud fra din huds 
behov, f.eks. en olie til tør hud, fedtet hud, ældre hud eller hud med akne. Du kan vælge en 
neutral olie (med eller uden essentielle olier tilsat) eller en olie med egenskaber, f.eks. 
abrikoskerneolie (anti-age), mandel-, argan- eller kokosolie (fugt), eller en blanding. Olier er lidt
af en videnskab, så sørg for, at du vælger din olie på et velstuderet grundlag.

1. Begynd med en generel afslapning: tag flere dybe indåndinger, og fokuser på din intention 
med ansigtsmassagen.
2. Fordel lidt af den olie, du har valgt, på dit ansigt, hals og decolleté med fingerspidserne. Put 
evt. også lidt olie på de to krystaller, du har valgt.
3. Vælg intuitivt, hvor du vil placere de to krystaller til at begynde massagen, og med et let tryk 
bevæger du dem nu i f.eks. små cirkler rundt på huden. Du kan også lave lette tryk punktvis 
uden at løfte krystallerne fra huden.
4. Husk på din intention, følg din intuition, og ellers husk, at du altid kan arbejde nedefra og op.
5. Bliv ved, så længe du føler for det. Når du er færdig, så tør overskydende olie af, og lad huden 
suge resten, gerne natten over; skal du videre med dagens tekst, så rens huden, som du plejer.

Ansigtsmassage med krystaller kan du udføre som en selvforkælelse engang imellem eller som 
en fast del af din daglige skønhedsrutine.

Tromlepoleret

petalit
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H U D P L E J E  M E D  K R Y S TA L L E R

Alle dine hudpleje- og hårprodukter kan styrkes med krystaller, som via forskellige metoder 
afgiver deres vibrationer til produktet.
Du kan godt bruge op til 5 krystaller på samme tid i samme produkt, men helst ikke flere - og 
gerne færre - så står den enkelte vibration stærk. For mange vil forstyrre hinanden, og du vil 
ikke få gavn af vibrationerne.
Inden du går i gang, så begynd med en generel afslapning: tag flere dybe indåndinger, og 
fokuser på din intention med dine produkter.
Vælg dine krystaller ud fra dine behov og formål (vær opmærksom på, om de er opløselige eller 
giftige).

Emballage med direkte adgang til produktet (krukker og visse flasker):
Skru låget af krukken/flasken, og put din valgte krystal i. Her skal du sikre dig, at krystallen er 
tromlepoleret og helt ren, så du ikke ”besmitter” dit produkt med uønskede bakterier o.l.
Du behøver ikke røre rundt eller ryste emballagen; krystallens vibrationer når med det samme 
ud i hele produktet. Fjerner du krystallen, vil vibrationerne holde sig i produktet i nogle dage.

Tromlepoleret

unakit
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Emballage med begrænset adgang til produktet (tuber og flasker med en meget lille åbning):
For at berige produktet med krystallernes vibrationer kan du klistre din valgte krystal uden på 
emballagen, og er krystallen for stor, kan du lægge produktet på eller op ad den, samtidig med 
at du har en bevidst intention om, at krystalvibrationerne styrker dit produkt. Her betyder 
krystallens form ikke noget, og den behøver heller ikke være klinisk ren, uopløselig eller ugiftig.
Denne metode kan du med fordel også anvende ved alle dine andre produkter, f.eks.  makeup, 
hårstyling-produkter og neglelak (hvorfor ikke også prøve med f.eks. rengøringsprodukter?).

DIY-produkter
Med krystalessenser kan du lave dine egne skønheds- og plejeprodukter som f.eks. skintonic, 
hårskyl og mundskyl, og de er alle 100 % fri for alkohol, parabener og andre uønskede ting.
Det nemmeste og bedste er at lave den fra bunden, hver gang du vil bruge den - så er du fri for 
at skulle have fat i destilleret vand, destillerede flasker og krystaller. Du kan i stedet nøjes med 
at bruge helt almindeligt koldt vand fra vandhanen (som stadig er noget af det reneste vand i 
verden) og skyllede, tromlepolerede krystaller.
Læg den valgte krystal i et glas eller en flaske af glas, som du fylder med koldt vand. Krystallers 
vibrationer spreder sig lynhurtigt til vandet, så du vil kunne bruge din essens med det samme. 
Fokuser gerne på din intention, imens du laver krystalessensen - det forstærker essensen.
På side 14 finder du en oversigt over de krystaller, du kan anvende til netop dit formål.  Visse 
krystaller er markeret som giftige eller opløselige i væske.

Dobbelt termin
eret

ametyst

Laserstav

(bjergkryst
al)
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A F S PÆ N D I N G  M E D  K R Y S TA L L E R

Skønhed er tæt forbundet med en afslappet krop, et afspændt ansigt og en rolig, ikke-stresset 
fremtoning.
Krystaller har en umiddelbart afslappende effekt - har du lagt mærke til det, når du har haft en 
krystal i hånden? Og det er næsten lige meget, hvilken krystal det er. Det er, fordi krystaller af 
natur er groundende, så de får os ret hurtigt ”ned på jorden”, så vi kan slappe af.

Bære krystaller
For at øge din afslapning og mindske daglig stress så kan du bære en eller flere krystaller på dig. 
Her er det vigtigt, at du bærer dem i venstre side, som er den modtagende side - du vil jo gerne
have krystallernes gavnlige energier og virkning.
Er du i en periode udsat for stor stress, kan du med fordel bære f.eks. en citrin på solar plexus. 
Du kan klistre den på med englehud eller bære den i en kæde, som er lang nok til at nå solar 
plexus (bær den inde under tøjet).
Hvis du i en situation gerne vil udstråle ro, og at
du er afslappet, så bær krystallerne i højre 
side, som er den givende side - så hjælper
krystallerne dig med at afgive disse
vibrationer. Bare rolig, det vil ikke
samtidig dræne dig for energierne. ;-)

Tromlepoleret

citrin
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Ligge med krystaller
Fokuser på den forestående afslapning, og vælg dine krystaller intuitivt (du kan også vælge ud 
fra listen på side 14).
Læg dig et behageligt sted, og placer krystallerne intuitivt på og evt. også under og omkring dig.
Tag flere dybe indåndinger helt ned i maven. Giv slip på dagens stress og jag, og mærk, at din 
krop slapper mere og mere af. Lad tankerne flyde forbi.
Prøv nu at fornemme, hvordan krystallerne fylder dig med energi og opløser knuder og 
spændinger i din krop.
Hvis du gerne vil forbedre energiflowet i kroppen, så læg en dobbelt termineret bjergkrystal på 
eller nær solar plexus, eller hav en i hver hånd. Du kan også have en enkelt termineret 
bjergkrystal i hver hånd: lad terminationen (spidsen) pege mod håndleddet i venstre hånd og 
mod fingrene i højre hånd. Forestil dig nu, hvordan en vidunderlig energi flyder rundt i din krop
og eliminerer stress og spændinger.
Det er helt ok at falde i søvn - krystallerne arbejder og fylder dig op, imens du putter. :-)

Sidde med krystaller
Med en krystal kan du massere eller rulle de
ømme, anspændte steder, f.eks. imens du
sidder afslappet og ser tv. Få evt. kæresten
eller en god veninde til at gøre det, så du kan
slappe helt af.

Tromlepoleret

rosakvarts
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S L A N K  M E D  K R Y S TA L L E R

Vi forbinder en sund og slank krop med velvære. Også her kan
krystallerne hjælpe dig.
Der findes flere krystaller, der bl.a. påvirker og regulerer din:

• appetit
• fordøjelse
• optagelse af næring
• udskillelse af affaldsstoffer
• årsag til overvægt (hvis altså du er det)

Visse krystaller kan også hjælpe dig med at rense ud (detox), motivere dig (til f.eks. en bestemt 
livsstil) og ”dræne” overflødigt vand fra kroppen. (Se listen på side 14)

Vælg dine krystaller
Træk vejret dybt flere gange, og kom i kontakt med dig selv. Mærk din
krop. Det er lige meget, om du står, sidder eller ligger. Tænk på dit
formål, og vælg så den eller de krystaller, som du ønsker at arbejde med
(brug intuitionen og/eller listen på side 14).

Bære krystaller
Du kan med fordel bære krystaller til dette formål. Hav krystallen eller
krystallerne så tæt på din krop som muligt og altid i venstre side, så du
kan modtage vibrationerne.
Mange sværger til at bære krystaller i deres bh - prøv dig frem. :-)
Du kan også klistre dem på din krop, hvor du intuitivt føler, at de vil
gøre størst gavn - f.eks. på bugspytkirtlen for at gavne fordøjelsen
(på og lidt til venstre for solar plexus).
Læg mærke til, hvor din krop fortæller dig, at du skal placere krystallen - her finder du mange 
clues til årsagen til (og dermed løsningen på) din ubalance, skavank eller hvad det er, du har.

Tromlepoleret

bjergkrystal
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Krystalessens
Til dette afsnits formål er det særlig gavnligt at få krystallernes energier og vibrationer helt ind i 
kroppen. Derfor skal du drikke en krystalessens hver morgen på fastende hjerte, indtil du opnår
det ønskede resultat. Brug kun tromlepolerede krystaller.
VIGTIGT: Brug IKKE giftige eller opløselige krystaller til krystalessens! Undgå de markerede 
krystaller på listen på side 14, og husk at spørge, når du køber krystaller.
Lav din slankende krystalessens ved at komme f.eks. en botswanaagat i et glas, som du fylder 
med vand, gerne om aftenen, og lad glasset stå køligt til næste morgen. Tag evt. krystallen op af 
glasset, inden du drikker vandet.

Sove med krystaller
Krystaller virker, uanset om vi er vågne eller sover, så hvorfor ikke udnytte deres energier og få 
deres gavnlige vibrationer, imens du drømmer? :-)
Brug din intuition til at bestemme, om krystallen skal lægges under din seng, ved siden af, under

hovedpuden eller noget helt fjerde.

Tromlepoleret

botswanaagat
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K A R I S M A  M E D  K R Y S TA L L E R

På området skønhed kommer vi altså ikke uden om karisma (eller udstråling eller power - kært 
barn har mange navne).
Karisma er en form for tiltrækningskraft, som kommer indefra og ofte baserer sig på selvtillid 
på et eller flere områder, f.eks.:

• glæde
• handlekraft
• ro
• sensualitet
• sex
• sødme

Du kan øge din karisma ved at
lade krystallernes vibrationer
forstærke dine.
Det, vi i dette afsnit vil
fokusere på, er dit formål - din
intention. Karisma er nemlig
det mindst fysiske af de 5 skønhedsområder, der er behandlet i denne ebog, så din intention er 
essentiel.

Meditation
Skab dig et roligt rum ved f.eks. at slukke radio, tv, computer og telefon, dæmpe lyset, tænde 
stearinlys og sætte blid musik på.
Sæt eller læg dig et behageligt og roligt sted, og begynd at trække vejret dybt - helt ned i 
maven - flere gange. Mærk din krop mod underlaget. Mærk, hvordan du med hvert åndedrag 
slapper mere og mere af. Giv slip! Slip dagens
stress, jag og gøremål. Lad tankerne flyde.
Vær til stede - her og nu.
Flyt nu dit fokus over på den kvalitet, som du
ville ønske, at du ejede og kunne udstråle.
Se den for dit indre blik, og virkelig
fokuser på den. Se på den.
Forestil dig, at du tager den ønskede kvalitet
i dine hænder. Føl på den! Smag på den!
Kunne den blive din? Forestil dig, hvordan du har det, når du ejer denne kvalitet. Hvad er 
anderledes? Hvordan gør denne kvalitet dit liv bedre? (Fortsættes på næste side)

Tromlepoleret

solsten
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Før nu kvaliteten ind i dit hjerte. Se, at den indtager sin plads, og at den begynder at stråle. Lad
den fylde mere og mere, og læg mærke til, hvordan du føler.
Lad kvaliteten stråle og vokse i intensitet, indtil du virkelig kan mærke, at DU stråler med 
denne kvalitet.
Læg mærke til, hvordan det føles, og hvordan du har det, så du kan genkalde dig følelsen, når 
du gerne vil skrue op for netop denne karisma.

Metoder med krystaller
Du kan inddrage en eller flere krystaller (også dem i smykker) i ovennævnte meditation og lade 
den/dem optage vibrationerne.
Netop krystaller i smykker kan fremme din karisma. Bær nogle flotte, specielle eller 
betydningsfulde smykker, som du via din forestillingsevne putter din intention ind i. Du 
behøver ikke bære smykkerne synligt for andre.
Den helt store fordel ved at bære krystaller i lommen eller som smykker er, at du ikke behøver 
bekymre dig om, hvorvidt krystallerne er giftige.
Herudover kan du bruge en hvilken som helst (eller flere) af de
tidligere nævnte metoder i denne ebog - brug din intuition.

Herkimer-diam
ant

Tromlepoleret

karneol

Turkis

Citrin

Rutilkvarts

Rosakvarts &

akvamarin
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K R Y S TA L O V E R S I G T

Her finder du forslag i alfabetisk rækkefølge til, hvilke krystaller du kan bruge til dit formål.
BEMÆRK:

• Listen er ikke udtømmende.
• Nogle af krystalnavnene kan være stavet anderledes hos forskellige kilder.
• Krystaller, der er giftige eller opløses i væske, er markeret med *. 

Afbalancere: agat, lavendelkvarts, obsidian, onyks, rutilkvarts
Afgiftning: apachetåre, azurit*, cacoxenit, grøn calcit*, danburit, gul 

fluorit*, heliotrop, herkimer-diamant, mosagat, sort
obsidian,  seraphinit, sodalit*, wulfenit*

Afslappe, afspænde, afstresse: agat, ametyst, apachetåre, blå calcit*, citrin, chrysocolla*,
dumortierit*, flint, grøn idocras*, lavendeljade, lepidolit*,
limestone, muskovit*, mahogniobsidian, manganocalcit,
nefritjade, prasem, rosakvarts, gul rutilkvarts, seraphinit,
snefnugsobsidian

Akne: laserstav (bjergkrystal)
Appetit (regulere): botswanaagat
Arvæv: dobbelt termineret bjergkrystal, laserstav (bjergkrystal),

rhodonit
Berolige: ametyst, hvid opal*, mælkeopal*, rosakvarts, gul rutilkvarts,

blå topas*
Blødhed: lavendelkvarts, petalit
Cellestruktur: cacoxenit, gul chalcedon, garnierit*, herkimer-diamant,

selenit*, stromatolit
Energi, forfriske: rød agat, rød aventurin, cinnober*, girasolekvarts,

herkimer-diamant, ildopal*, mahogniobsidian
Energiflow: enkelt eller dobbelt termineret bjergkrystal, cavansit*, 

multitermineret krystal, brun turmalin*
Feminine kvaliteter: amazonit, chrysocolla*, hvid opal, petalit, rosakvarts
Fordøjelse: agat, akvamarin*, botswanaagat, båndametyst, gul calcit*,

citrin, grøn fluorit*, gul jade, slangejaspis, labradorit*,
mosagat, muskovit*, månesten*, sort opal*, sodalit*, turkis*,
brun turmalin*

Forynge: ametrin, apophyllit, fluorit*, kunzit*, malakit*, petalit,
rosakvarts, rutilkvarts, grøn selenit*, slangeskindsagat, grøn
turmalin*, hvid turmalin*, ulexit*, variscit*, brun wulfenit*
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Grounding: agat, blå aventurin, flint, granit, sort jade, brun jaspis, rød
jaspis, onyks, sort turmalin*

Harmoni: bjergkrystal, mosagat (rød), månesten*, turkis*
Hud (generelt): agat, ametyst, apophyllit, azurit*, grøn aventurin,

bjergkrystal, botswanaagat, flint, brun jaspis, rød mosagat, 
onyks, peridot, rhodonit, grøn rhyolit, rosakvarts,
rutilkvarts, snefnugsobsidian, unakit, zincit*

Hår: agat, jaspis, mosagat, månesten*, onyks, rhodonit, 
skriftgranit, unakit, zincit*

Karisma: dumortierit*, ildagat, ildopal*, ikke-syntetisk katteøje,
stromatolit, travertin

Negle: agat, onyks, rhodonit
Næringsoptagelse: ikke-syntetisk katteøje
Opstrammende: ulexit*, variscit*
Overskud: lavendeljade, grøn obsidian
Pigmentforandring: kobberchalcedon, lavendelchalcedon, pink chalcedon,

stilbit*
Power: dalmatin, malakit*
Rense: ametyst, rhodonit, stromatolit
Seksualitet: rød granat*, karneol, mahogniobsidian, sort opal*,

rhodocrosit*, rhyolit, rutilkvarts, solsten*, stilbit*, orange
turmalin*

Selvtillid: cinnober*, kaktuskrystal, opal*, solsten*
Sensualitet: muskovit*
Skønhed: turkis*
Slank: angelit*, gul apatit, astrophyllit, botswanaagat, rød

chalcedon, cinnober*, citrin, iolit*, lepidolit*, mica*,
mohawkit*, mookait, mosagat, seraphinit, grøn turmalin*,
unakit

Stofskifte: botswanaagat, citrinkvarts, diamant, girasolekvarts, blå
kvarts, blå opal*, labradorit*, sodalit*,

Udskille affaldsstoffer: stromatolit
Ungdommelighed: pecosdiamant
Vanddrivende: hessonit*, iolit*
Øjne: agat, apophyllit, citrin, diamant, dumortierit*, blå fluorit,

grøn granat, månesten*, blå opal*, hvid opal*, sort opal*,
obsidian (snefnug), peridot, rhodocrosit*, tanzanit*, grøn
turmalin*, ulexit*
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H V O R D A N  G I K  D E T ?

Jeg håber, at du med denne ebog nu føler dig skønnere, og at du er blevet mere bekendt med 
krystallerne og det, de kan gøre for dig.

Har du nogen spørgsmål, så skriv til mig! Jeg vil også gerne høre, hvad du fik ud af ebogen. :-)

Hvis du er blevet sulten efter at lære krystallerne (og dig selv) endnu bedre at kende, så kan du 
deltage på mit 2-dages kursus om krystalhealing eller den 2-årige krystaluddannelse.

Krystalklare hilsener,

Merise

www.merise-mcdowall.com
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