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Angyali üdvözlet  

–személyes bibliai kövekkel, Hósen táblával, gyűrűk, karkötők, 

ékszerek- 

Amikor meglátunk egy ásványékszert, megtetszik, s megvesszük, nem 

tudjuk, mit üzennek „vele” a másik létező világból, segítenek, vagy 

hátráltatnak bennünket földi tanuló folyamatunk során.  

Ősi zsidó titkos tanok bizonyítják, ők semmit nem bíznak a véletlenre. 

A személyes köves gyűrűknek, egyéb ékszereknek nagyon komoly 

elkészítési rituáléja van. A Hósen biblia kövek foglalatához csak 

meghatározott fémek használhatók.  A legfontosabb, ezek a tárgyak, 

egy meghatározott napon és órában készülhetnek, bizonyos 

bolygóállásokat figyelembe véve. Ezek fölött uralkodó angyalok 

felügyeletét-, segítségét-, és áldását kérve.  

Az alkalmas napot, órát, bolygókat, aspektust és fényszögeket 

születési horoszkópunk mutatja. A gyűrűk elkészítésénél a személyes 

növényünkre is szükség van, amit a kiválasztott kő alá teszünk 

„angyali áldást kérve az alkotásra”.  

Nem csak gyűrűt készíthetünk, karkötőt is a születési-, és egyéb segítő 

angyalok-, és saját képletünk szerinti „jóságos” rezgésű kövekkel. 

Ehhez hozzájöhetnek a képletünk szerint megengedett csakra-kő 

válogatás, vagy a DNS kövek. Még mielőtt az alapkő kiválasztásra 

kerülne sor (célzott segítségek- betegségre gyógyító-, anyagi 

segítségre segítő-, párkapcsolati erősítésre- ez egy kicsit bővebb 

magyarázatra szorul, a már meglévő jól működő kapcsolatokat szabad 

erősíteni, vagy bevonzani azokat a még nem lévőket, amik kölcsönös 

akaraton alapszik, mert az egyoldalú kapcsolat „kiprovokálása, 

megszerzése” fekete mágia.  

Ilyen cselekedet egyetlen léleknek sem ajánlanám, az isteni 

törvényekkel szemben menni, örök büntetést von maga után!  
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A képletünkben fontos a negatív bolygók, helyét meghatározni 

jegyben, házban, azok fényszögére figyelemmel lenni, mert itt 

nehézségek, akadályok várhatók az életünk során. Ezeknek a 

bolygóknak, ezekben a házakban tudunk segíteni egy-egy bibliai 

kővel, megfordítani a nehézséget, védelmet biztosítani.  

 Vannak születési jegyek, amelyiknél eleve nagyon erős, és hatásos 

védőkő szerepel. Ilyen a Dán (Bak) esetében az ónix.  A további 

segítőkövek kiválasztásához a Hósen táblát hívjuk segítségül, hogy 

valóban csak segítő-, és ne ártókő kerüljön a köveinkhez 

segítségkérések összeállításánál. Ebben minden születési jegyhez 

(törzshöz) meghatározó kőcsoport van válogatva.  

 Csak ezek után érdemes hozzákezdeni az alapkövek kiválasztásához. 

Miután elkészült a karkötőnk, meg kell tisztítani, csak ezt követően 

szabad hordani. Ez különböző módon történhet, tömjénfüst, enyhés 

sós víz, szenteltvíz. Én a tömjént és a tengeri-, és Himalája sós vizet 

részesítem előnyben. Általában azt javasoljuk –ha csak, a mindennapi 

munkában nem akadályoz-, minél többet hordjuk magunkon multi 

ásvány karkötőt, nyakláncot, melynek elkészítési rituáléja megegyezik 

a karkötőkkel. Éjszakára is legjobb az energia mezőnk közelében 

pihentetni.  Egy életen át nagy segítséged lehet egy személyre szóló  

 „Angyali üdvözlet”.  

 

Holdkövet, holdtöltekor kitehetünk „töltekezni”. Napra soha! 

Napköves tárgyat, viszont holdfényre ne tegyük „töltekezni”.  

Lehetőleg idegenek ne érintsék köveinket, ha még is megtörténik, 

tisztítsuk meg, mielőtt újra energiamezőnkkel „érintkezne”.  



Angyali üdvözlet bibliai kövekkel 
 

 
4 

Gyermeknek nem szabad komplett sokköves ásványt, DNS-, tárgyat 

hordani. Holdkő helyett opalitot javaslom, csakra ékszert csak a 

személyre szabott kiválasztott, és engedélyezett összeállításban.  

Baba köveket igen, ha az nem tartalmaz más köveket.  

Angyalhívót érdemes gyereknek ajándékozni opalitból. Szép és 

ártalmatlan.  

Köveket soha ne vegyünk piacokon, vásárokban, csak megbízható 

ásványosoktól, ásványboltokból, ékszerboltokban.   

Rengeteg hamisítvány van forgalomban. A túl olcsó legyen mindig 

gyanús, mert így lesz az olcsó drága, és hatástalan.  

Egy kis segédanyag a fentiekhez 
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