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KVARTSITERAAPIA

ja SELENIIDITERAAPIA
Kvartsiteraapia ja Seleniiditeraapia on eraldi teraapiavormid 
Kristalliteraapias, kus kasutatakse kristallide kõrgeid 
vibratsioone ning muid tervendavaid omadusi positiivsete ja 
elumuutvate protsesside esilekutsumiseks. Mõlemad teraapiad 
on Kristalliteraapia õpetaja ja tervendaja Kaia-Liisa Reinut 
poolt aastatel 2009–2010 kanaldatud ning välja arendatud ning 
neid õpetatakse kõigile kristallihuvilistele.

Raamatus kirjeldatud meetodid sobivad kasutamiseks nii päris 
algajale kui ka aastatepikkuse kogemusega kristallifanaatikule. 
Samuti on see suurepäraseks täienduseks neile, kes on osalenud 
Kristalliteraapia või Kristalli-Reiki kursustel või plaanivad sellel 
osaleda.

Sellest raamatust leiad põhjalikku informatsiooni nii Kvarts-
kristallide kui ka Seleniitide kasutamisest ning nendega 
tervendamisest:

Mis on Kvartskristallid ja milliseid Kvartse maailmas 
leidub.
Millised on Kvartside omadused ja kuidas neid 
tervendamiseks kasutatakse.
Kvartskristallidega tervendamise ehk Kvartsiteraapia 
erinevad võimalused.
Erinevate Kvartsist teraapiavahendite kasutamise 
õpetused.
Milline kristall on Seleniit ja millised on tema 
tervendavad omadused.
Seleniidi kasutusvaldkonnad ja Seleniiditeraapia õpetus.
Kuidas saavutada läbi Seleniiditeraapia kõrgemat 
vibratsiooni.

Raamatu autor Kaia-Liisa Reinut on Kristalliteraapia õpetaja ja 
tervendaja, kes omab aastatepikkusi teadmisi nii kristallidega 
tervendamise kui ka gemmoloogia 
vallas. Varasemalt on ta jaganud oma 
avaramat nägemust ja kogemust 
3-osalises Kristalliteraapia käsi-
raamatus „KRISTALLITERAAPIA 
I, II, III osa – Praktiline käsiraamat 
kristallihuvilistele“.

Kaia-Liisa Reinut
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Pühendan selle raamatu kõikidele Kvartskristallidele ning Seleniitidele, 
tänu kellele on sündinud kaks suurepärast ja erilist teraapiavormi – 
Kvartsiteraapia ja Seleniiditeraapia. 

Aidaku need kristallid nüüd ja edaspidi kõiki inimesi, kes nende abi vajavad 
ning soovivad seda ka vastu võtta. 

Loodan, et järgnevad leheküljed on sulle põnevaks avastusretkeks 
kristallide imelisse maailma!

 Õnnistuste ja armastusega, 
 Kaia-Liisa 

Kui hoiad seda raamatut oma käes, siis oled ilmselt üks nendest inimestest, 
kes tunneb vastupandamatut tõmmet kivide ja kristallide vastu ning ei suuda 
ühestki kristallist ilma emotsioonita mööduda.

Loodetavasti oled ka eelnevalt läbi töötanud või vähemalt põgusalt tuttav 
minu kolmeosalise käsiraamatusarjaga „Kristalliteraapia“ või vähemalt selle 
esimese osaga, mille täpne pealkiri on „KRISTALLITERAAPIA I osa – Praktiline 
käsiraamat kristallihuvilistele“. 
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Kui veel mitte, siis soovitan kõigepealt alustada käsiraamatu I osa 
läbilugemisest, kuna see õpetab lähemalt tundma ja mõistma emakese looduse 
üht imelisemat teraapiavormi – Kristalliteraapiat tervikuna, näitab erinevaid 
kristallide kasutusvõimalusi ning õpetab neid ka enda tarbeks kasutama.

„Kristalliteraapia“ I osa annab järk-järgult põhjaliku ülevaate kristallide 
tekkimise, nende teadvuse ning Kristalliteraapia ajaloo kohta.

Lisaks sellele sisaldab see konkreetseid ja üksikasjalikke juhiseid kristallide 
töötamise üldistest põhimõtetest ning ka seda, kuidas kristalle tööks ette 
valmistada ja nende eest hoolitseda. Loomulikult ei puudu ka täpsed juhised 
kristallide puhastamise, laadimise, tasakaalustamise, pühitsemise ning 
programmeerimise kohta, et võimendada kristallide tervendavaid omadusi. 

Erinevalt kõikidest teistest kristallidest rääkivatest raamatutest leiad 
„Kristalliteraapia“ I-III osast info ka selle kohta, kuidas kristalle konkreetselt 
tervendamiseks kasutada. See sisaldab nii Kristalliteraapia töövahendite 
tutvustusi kui ka nende põhjalikke kasutamise juhiseid, tutvustab lihtsamaid 
ning keerulisemaid töövõtteid kristallidega tervendamiseks ning kristallide 
kasutamiseks meie igapäevaelus. 

Seda kõike on kasulik eelnevalt teada, kui asud lähemalt tutvust tegema nii 
Kvartsiteraapia© kui ka Seleniiditeraapiaga©.

Kui oled Kristalliteraapia raamatutega juba tutvust teinud, siis ilmselt ka tead, 
et kui kasutame tervendamiseks kristalle, siis saame nende vibratsioonide 
abil muuta oma aurakeha, selle erinevaid kihte, kogu tšakrasüsteemi ning läbi 
selle mõjutada oma füüsilist keha, meelt ja tundeid.

Kristalliteraapia ja kõik tema erinevad vormid töötavad alati nii haiguse või 
tasakaalutuse sümptomitega kui ka nende emotsionaalsete algpõhjustega.
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Raamatu teine pool tutvustab aga detailsemalt Seleniiditeraapiat©. 

Peatükk räägib lähemalt, milline kristall on Seleniit ning millistes olukordades 
on seda kõige õigem tervendamiseks kasutada.

Pikemalt tuleb juttu ka eluvibratsioonist – mis see on, millest sõltub ning mis 
eluvibratsiooni tõstab ja mis madaldab. Ära on toodud ka praeguse ajastu 
kõrgema vibratsiooniga seotud olulised aspektid ning füüsilised sümptomid, 
mida iga inimene peaks kindlasti teadma.

Raamatu teine pool sisaldab ka Seleniiditeraapia© seansi tegemise kirjeldust. 
Samuti seda, kuidas inimesel Seleniidist vardaga energeetilisi blokeeringuid 
tuvastada, kuidas tervendada nii minevikku kui ka tulevikku. Lõpus on ära 
toodud ka Täiskuu Seleniiditeraapia© kaugseansi kirjeldus eluvibratsiooni 
tõstmiseks ja energeetiliseks kaitseks.

Mõnusat avastamist kahe võimsa teraapiameetodi – Kvartsiteraapia© ja 
Seleniiditeraapia© maailmas!

2. KVARTSITERAAPIA

KRISTALLI DEFINITSIOON

Kristalli ametlik definitsioon kõlab nii: 

„Kristall on korrapäraselt paigutunud aatomeist koosnev tahke homogeenne 
ja regulaarselt korduva kristallvõrega tahke materjal. 

Kristallide sisemine struktuur mõjutab aine mehaanilisi, elektrilisi, magnetilisi, 
optilisi ja muid omadusi.

Sõna kristall tuleb iidsest kreekakeelsest sõnast κρύσταλλος (krustallos), mille 
tähendus tõlkes on nii “jää” kui ka “Mäekristall”.

KVARTSITERAAPIA 17
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Vähem ametlik definitsioon ühe kauaaegse kristallidega töötanud 
elektroonikainseneri poolt väljendatuna kõlab aga nii:

„Kristall on neutraalne objekt, mille sisemine struktuur väljendab täiuslikkust 
ning tasakaalu Universumis. Ta suudab suunata energiat väga suure 
kontsentratsiooniga – justnagu laser – ning seesama energia on võimeline 
liikuma näiteks kas inimesele või mõnele objektile. 

Vastava väljaõppe saanud inimene, kes kristalli kasutab, suudab vabastada 
kristalli abil inimese haiguse esilekutsunud negatiivse mõtte ja selle kaudu 
tuua kaasa tervenduse. 

Kristalliteraapia, eelkõige aga Kvartsiteraapia©, on kõige võimsam energia 
stimulaator ja suunaja (võimsam kui valgusteraapia, magnetteraapia või 
värvusteraapia).“ 
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KRISTALLITERAAPIA ERINEVAD TEOORIAD
 
Meile teadaolevas maailmas liigub hulgaliselt erinevaid teooriaid, kuidas 
kristallid siis tegelikult töötavad. 

Üheks selliseks teooriaks on näiteks kristalli füüsikaliste omaduste kasutamine. 
Teine teooria on aga selline, et meie, inimesed, oleme samuti kristallid, nii 
füüsiliselt kui ka energeetiliselt. Selle teooria kohaselt koosnevad meie kehad 
veest, soolast ja mineraalidest, kusjuures seda täpselt samas vahekorras, 
nagu see esineb planeedil Maa. 

Sool, vesi ja mineraalid on kõik kristallid: 

neil kõigil on kristalliline struktuur 
nad kõik võtavad vastu, salvestavad, saadavad välja informatsiooni

Sellele lisaks on inimestel veel üks füüsikaline komponent – sool, mis 
teeb meist elektromagnetilised olendid ja võimaldab informatsiooni 
liikumise ühest rakust teise.

Kvartsi keemiline valem on SiO
2
 (ränidioksiid). 

Kvartsiteraapia© käigus kommunikeerib Kvartsis sisalduv ränidioksiid inimese 
kehas oleva ränidioksiidiga ning see energeetiline ühendus võimaldab energial 
liikuda Kvartskristallist inimese kehasse ning kutsuda esile muutusi. 

KVARTS

Kvarts on Päevakivi järel teisena kõige tihedamini esinev mineraal planeedil 
Maa. Teda esineb praktiliselt kõikides mineraalide keskkondades ning Kvarts 
on väga paljude kivimite üheks koostisosaks. Kuna ta esineb looduses väga 
erinevates tüüpides, vormides ja värvides, võib kogu Kvartside maailm 
esialgu meid tõeliselt segadusse ajada. Sugugi mitte kõiki Kvartse ei nimetata 
Kvartsideks, samuti esineb Kvartsidel rohkem erinevaid liigi nimetusi kui 
ühelgi teisel mineraalil. Katsume selles peatükis nüüd Kvartsimaailma pisut 
selgust tuua.
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ATLANTISE KRISTALLID 

Atlantise Kvartskristallid varieerusid suuruse, värvi ning erinevate helitoonide 
poolest. Kuna need kristallid järgisid ka kindlat harmooniasagedust, kasutati 
neid muusikainstrumentidena, mis nägid välja nagu helihargid. 

Atlandid rakendasid väidetavalt püramiidide energiat, kasutades selleks 
just Kvartskristalle. Niisamuti nagu Lemuuria ajal ja tänapäevalgi, on meie 
Egiptuse Suur Püramiid ning paljud teised teadaolevad templid ja püramiidid 
ühendatud Maa elektromagneetilise väejoonte võrgustikuga ehk maatriksiga, 
niisamuti oli see ka Atlantises. See väejoonte võrgustik loob meie reaalsust 
ning templid ja püramiidid asuvad just selle võrgustiku ristumispunktides. 
Atlandid kasutasid seda energiat ning kandsid kristallide abil energiat üle 
ühelt püramiidilt teisele. 

Tavaliselt oli üks püramiid energia võimendajaks ning suunas energiat teistele 
püramiididele, mis toimisid energia vastuvõtjatena ning hajutajatena. Kui siis 
see üks püramiid oli mingil hetkel Maa telje ning planeetide joondumise suhtes 
mittesobivas asendis, töötasid vastuvõtjatena teised püramiidid. See oli väga 
keerukas, kuid samas ülimalt võimas kristallimaatriks. 

Atlantises kasutati Kvartskristalle: 

tervendamiseks, sünnitusel, üleminekul teise olekusse ehk suremiseks
meditatsiooniks, ärkamiseks, psüühiliste võimete tugevdamiseks 
vaimsete võimete suurendamiseks, mõtteselguse saavutamiseks
teaduses ja tehnoloogias 
dematerialiseerumiseks, teleportatsiooniks, telekineesiks 
magnetiliste jõuväljade juures 
raamatukogudes – säilitades infot ja teadmisi, umbes nagu tänapäeva 
arvuti 
botaanikas ja põllumajanduses
ilma kontrollimiseks
kommunikatsiooniks – kasutati hiiglaslikke Kvartskristallist energia-
generaator-torne, mis olid kesksed energia saatjad ja vastuvõtjad. 
Väiksemad Kvartskristallid olid aga näiteks iga linna, ehitise, sõiduki 
või kodu jaoks. Vanemad suhtlesid oma lastega läbi Kvartskristallide 
ning koolis salvestati kodused ülesanded Kvartskristallide sisse.

LEMUURIA KRISTALLID

Lemuuria Kvarts ehk Lemuuria Täheseemne-kristall on väga erilise väega 
Kvarts, mida leidub tänapäeval Sierra Do Cabral mäel Brasiilias. Mõned neist 
omavad ka roosakat läiget. Lemuuria Kvartsi välimus erineb mõneti tavalisest 
Mäekristallist. Näiteks esinevad tema ühel või enamal külgedest ristipidi 
sooned, justkui joonkood ning fassetid ei ole omavahel paralleelsed, vaid 
moodustavad sujuvalt kahaneva tipu. 
 
Nad on nii oma välimuselt kui ka omadustelt kristallvardad ning seetõttu on 
nende üheks omaduseks juhtida ja võimendada universaalset elujõuenergiat 
kehas sellesse piirkonda, mis on tasakaalust välja või lihtsalt nõrk, samal ajal 
suurendades ka selle tervendaja enda väge, kes parajasti Lemuuria Kvartsi 
tervendamiseks kasutab.

Atlantise kristallid.
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Lemuuria Kvarts õpetab meile eelkõige ühtsust ning üksolemist, aidates meil 
meelde tuletada, et olenemata sellest, et oleme igaüks eraldiseisvad isiksused, 
oleme me energeetiliselt kõik omavahel seotud ning hingedena kõik võrdsed.
 
Lemuuria Kvartsi kasutatakse tervendamiseks just sellistel puhkudel, kui 
terve organism on tasakaalust väljas. Lisaks sellele kasutatakse teda edukalt 
ka nende inimeste puhul, kes tunnevad ennast eraldiseisvana, üksikuna või 
elukeerisesse eksinuna.

Lemuuria Kvartsi saab edukalt kasutada ka hingeühenduse loomiseks, 
vaimseks kasvamiseks, meditatsiooniks ning ka teadlikuks unenägemiseks. 
Samuti on nad suurepärasteks tööriistadeks tšakrate puhastamisel ja 
aktiveerimisel, eemaldades kergelt igasuguseid energeetilisi blokeeringuid.

Lemuuria Kvartsi aktiveerimiseks hõõru sõrmedega üle fassettidel oleva 
„joonkoodi“ mustri. Niiviisi saad ühenduse Lemuuria energiamaatriksiga ning 
saad alla laadida ka vajalikku informatsiooni.

KVARTSIDEGA TERVENDAMINE ehk 
KVARTSITERAAPIA© 

MIS ON KVARTSITERAAPIA©? 

Kvartsiteraapia© on Kristalliteraapia© õpetaja ja terapeudi Kaia-Liisa Reinuti 
poolt aastatel 2009–2010 kanaldatud, väljaarendatud ning õpetatav eraldi 
teraapiavorm Kristalliteraapias. Kvartsiteraapias© kasutatakse Kvartside 
tugevaid vibratsioone selleks, et meis tugevaid ja kiireid muudatusi esile 
kutsuda ning Universumi infoväljast ka kiiresti infot kätte saada ja seda sinna 
saata. 

Kvartsiteraapia sobib kõige paremini:

operatsioonist taastumiseks
eluenergia suurendamiseks
tugeva tervendava energia saamiseks
kiiresti mõne olukorra või seisundi muutmiseks

Kvartsiteraapia puhul kasutatakse tervendamiseks vaid erinevaid 
Kvartskristalle, kusjuures eriti suur rõhk on kristallidega otse suhtlemisel ning 
nende poolt antud juhiste järgimisel. On ju Kvartsidel omadus kõige paremini 
informatsiooni talletada, seda vastu võtta ning seega on ka tervendamise 
protsess kiire ja tõhus.

Kvartsiteraapiat saab õppida Sisemise Tarkuse Kooli UNIVERSUS eraldi 
kursusel Kvartsiteraapia© ning see eeldab vähemalt Kristalliteraapia I või 
Kristalli-Reiki I astme kursuste eelnevat läbimist, kuid sobib ka II ja III astme 
läbinuile.

Antud kursuse läbimine ei anna õigust töötada kristalliterapeudina ega 
pakkuda raha eest Kristalliteraapia või Kvartsiteraapia teenust. Selleks on 
vaja läbida kõik Kristalliteraapia I-IV astmed. 

Lemuuria Kvartskristallid.
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Kvartsiteraapia kursusel õpitakse:

erinevaid Kvartsi liike ja seda, kuidas neil vahet teha
Kvartsiteraapia ühte kõige lihtsamatest võtetest, kasutades vaid 
Meistertervendajat Mäekristalli – seda nii varraste ja kuulide näol kui 
ka kõikidel tšakratel 
Kvartsiteraapia keerulisemaid võtteid 
Kvartsist aurameetriga aura suuruse ja kuju määramist 
Kvartsist aurameetriga tšakrate töö jälgimist reaalajas
Kvartsist aurameetriga tšakrate puhastamist, laadimist ja 
tasakaalustamist 
Kvartsiga puhastamist
Kvartsist kristallpealuudega töötamist ja informatsiooni kanaldamist

Niisiis on Kvartsiteraapia© üks Kristalliteraapia vorme, just nagu 
Seleniiditeraapiagi©, millest räägib käesoleva raamatu 3. peatükk. 
Mõlemaid teraapiaid on kristallid mulle ise aastate jooksul õpetanud ning seda 
ei praktiseerita mujal maailmas. 

Kvartsiteraapia tegemiseks on mitmeid erinevaid viise: 

A. Kõige lihtsam Kvartsiteraapia tegemise viis on see, kui kasutame teraapia 
tegemiseks ainult Meistertervendajat Mäekristalli – seda nii varraste ja 
kuulide näol kui ka kõikidel tšakratel. 

Seega vajame Kvartsiteraapiaks esialgu vaid: 

10 lapikut Mäekristalli 
2 Mäekristallist varrast 
2 Mäekristallist kuuli 

Sellist teraapiat, kus kasutame vaid Kvartse, on kõige parem rakendada siis, 
kui vajame kiiret ning võimsat muutust. Aga sugugi mitte iga probleemi puhul 
pole see siiski parim lahendus, kuna mõnikord nõuab olukord veidi leebemat 
lähenemist.

Kümne Mäekristalliga teraapiaseansiks toimi järgnevalt:

1) Puhasta Kvartsiteraapia tegemiseks valitud ruum energeetiliselt, näiteks  
     tingšadega.

2) Puhasta ka oma keha energeetiliselt, samuti tingšadega või        
     viirukisuitsuga.

3) Palu inimesel, kellele hakkad Kvartsiteraapiat tegema, heita 
   massaažilauale või matile selili ning kata ta korralikult teki või pleediga.

4) Puhasta kõik oma Mäekristallid (10 lapikut teraapiakristalli, 2 varrast ja 
   2 kuuli) tingšadega.

5) Seejärel puhasta ka massaažilaual või matil lebava inimese energiaväli 
   tingšadega, alustades maatšakrast ning liikudes aeglaselt üle terve 
   keha kõrgema kroontšakrani ja seejärel liigu aeglaselt tuldud teed tagasi.

6) Siis aseta inimesele peopesadesse Mäekristallist vardad, tipud välja-
   poole, kui soovid läbi viia suuremat puhastusprotsessi. Kui aga ees-
   märgiks on üldine tasakaalustamine, aseta peopesadesse Mäekristallist 
   kuulid.

7) Seejärel aseta paika esimene lapik Mäekristall ning paiguta see 
   maatšakrale, 60 cm jalataldadest allapoole. 
   (Kõikide tšakrate täpse asukoha ning kirjelduse leiad Kaia-Liisa Reinuti 
   KRISTALLITERAAPIA käsiraamatu I osast.

8) Edasi pane paika järgmine Mäekristall ning paiguta see juurtšakrale.

9) Siis pane paika järjest ka kõik ülejäänud lapikud Mäekristallid, vastavalt 
   siis sakraaltšakrale, päikesepõimiku tšakrale, südametšakrale, kõrge-
   male südametšakrale, kurgutšakrale, kolmanda silma tšakrale, 
   kroontšakrale ning viimasena kõrgemale kroontšakrale, mis asub 60 cm 
   pealae kohal.

10) Seejärel anna kõikidele Mäekristallidele ühine programm, mida soovid, 
   et Kvartsiteraapia jooksul toimuks või mis vajab tervendamist. 
   (Kristallide programmeerimise kohta loe täpsemalt Kaia-Liisa Reinuti 
   KRISTALLITERAAPIA käsiraamatu I osast.

11) Lase Mäekristallidel inimese energiaväljaga vabalt toimetada 20–40 
   minutit. Istu ise inimese lähedal, kas toolil või matil ning ole kohal 
   ning vajadusel võta vastu informatsioon, mida Mäekristallidel on sulle 



3. seleniidiTERAAPIA

MIS ON SELENIIDITERAAPIA©?

Seleniiditeraapia© on eraldi teraapiavorm Kristalliteraapias©, kus kasutatakse 
Seleniidi kõrgeid vibratsioone selleks, et läbi eluvibratsiooni tõstmise ja 
hoidmise kutsuda esile positiivseid ja elumuutvaid protsesse ning samaaegselt 
anda inimesele ka tugev energeetiline kaitse. See teraapia on Kristalliteraapia 
õpetaja ja tervendaja Kaia-Liisa Reinuti poolt aastatel 2009–2010 kanaldatud ja 
väljaarendatud ning seda õpetatakse nii eraldi kursusel kui ka Kristalliteraapia 
III astme kursuse. Peamine muutus toimub Seleniiditeraapias just läbi mineviku 
tervendamise.
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14) Kui saad vastuse oma küsimusele, pane tähele, millisel viisil selle said –
        oli see sõnumina, pildina/filmina, tundena või lihtsalt teadmisena.

15) Pärast sõnumi vastuvõtmist täna oma kristalli abi eest ning küsi, kas
    tal on sulle veel midagi öelda selle küsimusega seoses.

16) Võta ka uus sõnum vastu ning täna oma kristalli.

17) Soovi korral küsi järgmine küsimus ja oota vastust.

18) Ära heitu, kui sa kohe oma küsimusele vastust ei saa; mõnikord tuleb
    vastus hiljem – kas mõne tunni, päeva või isegi nädala pärast.



SELENIIDI TERVENDAVAD OMADUSED

Seleniit kui suurepäraste tervenduslike omadustega kristall on üks Kipsi 
vorme ning kuulub monokliinsete kristallide sümmeetriaklassi. 

Teda leidub kõige rohkem Põhja-Aafrikas.

Kuna Seleniit koosneb Kipsist, siis on ta eriliselt pehme kivi (Mochsi skaalal 
nr 2) ja ka energeetiliselt tundlik kristall, mis ei talu hooletut kaevandamist 
ega käsitlemist. Seleniidi energiad on eriliselt peened ja õrnad, kuigi töö ja 
tulemused, mida temaga on võimalik korda saata, on väga võimsad. 

Seleniidil on võime eemaldada meie kehast kõik negatiivsed energiad ning 
erinevalt teistest kristallidest, mis hoiavad eemaldatud energiaid enda sees, 
vabastab Seleniit need loomulikul viisil. Samas on ta piisavalt suure väega, et 
puhastada ja programmeerida ka näiteks Mäekristalli või muid esemeid. 

Tervendamise ajal läheb ta kergusega otse psüühiliste ja emotsionaalsete 
probleemide allikateni ning Seleniiditeraapia ajal saame me läbi Seleniidi 
informatsiooni ka võimalike probleemide põhjuste kohta. 

Seleniidil on erakordne võime ühendada ja tasakaalustada omavahel vaimne 
ning füüsiline pool nii igaühes meis kui ka kahe inimese vahel.

Kui töötame Seleniiditeraapia ajal peenkehadega, siis juhib Seleniit meid ise 
sinna, kus on vaja midagi puhastada ja tasakaalustada.

Tänu Seleniidi tervendavatele omadustele on teda hea kasutada: 

energia võimendamiseks
väestamiseks
kaitseks
vaimseks aktiveerimiseks
ebasoovitavatest energiatest vabanemiseks
enda energiate tagasitoomiseks ja puhastamiseks
meditatsiooniks
telepaatiaks
maanduseks
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Kuigi Seleniiti kasutati nendes tsivilisatsioonides tihti, on see praegusel ajastul 
meie jaoks justkui tuleviku tervendaja. Vähesed teavad ka seda, et Seleniit 
on tasapisi üle võtmas senise Meistertervendaja ehk Mäekristalli ülesandeid 
ja tervendavaid omadusi kõikidel tasanditel. Seleniit omab samas ka oluliselt 
kõrgemaid vibratsioone, kui seda on Mäekristallil. Tegelikult on Seleniidis 
kombineerituna koos nii meistertervendaja Mäekristalli universaalsed 
teraapilised omadused, kaitsvad energiad kui ka kõrged vibratsioonid. Seleniit 
on ühtaegu nii info talletaja kui ka energiageneraator.

Aastatuhandeteks on Seleniidi energiad olnud meile kättesaamatud, kuid 
Veevalaja ajastu saabumisega on neil konkreetne ülesanne inimkonna jaoks – 
olla meie eluvibratsioonide tõstja, puhastaja ja kaitsja.
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Erinevad Seleniidid.
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TÖÖ SELENIITIDEGA

Kuidas endale sobivat Seleniiti valida?

Kõik Seleniidid ei ole sugugi energeetiliselt võrdsed, isegi mitte tervendavate 
omaduste poolest. Tervendamiseks on parimad Seleniidid need, mida on 
kaevandatud ja koheldud leebelt ja õrnalt. Seepärast vali sellised Seleniidid, 
mida on kaevandatud ja lihvitud käsitsi (nagu näiteks lapikud Seleniidid, mitte 
aga trummelpoleeritud suvalise kujuga kristallid). 

Parim viis Seleniiti valida on teda mõni minut käes hoida ning seejärel võid 
hakata tundma soojust, energia liikumist või surinaid kätes või kehas. Usalda 
oma intuitsiooni ning leiad endale just kõige sobivamad Seleniidid.

Seleniitide puhastamine ja laadimine

Kuna Seleniit ei talu vett ega niiskust, siis nende puhastamiseks sobib vaid 
heliga (tingšad ehk Tiibeti kellad) või küünlaleegiga ja viirukiga puhastamine 
(nendest puhastusmeetoditest saad täpsemalt lugeda Kaia-Liisa Reinuti 
raamatust KRISTALLITERAAPIA I osa).

Seleniitide laadimiseks kasuta endale meelepärast meetodit. Kõige efektiivsem 
on kasutada laadimiseks kümmenurka. Selleks aseta oma Seleniidid vähemalt 
20 minutiks kolmekordse kümmenurga sisse, pärast seda on Seleniidid tööks 
valmis.2

 

Veel Seleniidi kasutamise võimalusi:

1. Aseta üks või mitu lapikut Seleniiti probleemsetele või valutavatele kohtadele 
keha peal. Seleniit tõmbab kehast ja energiaväljast välja kogu negatiivsuse.

2. Stressi, ärevuse või kurbuse korral võta kätte Seleniidist vardad ning 
paiguta südamele lapik Valge Seleniit või Roosa Seleniit. Hinga samal ajal 
rahulikult ja sügavalt ja hoia neid niiviisi minimaalselt 5–10 minutit. Tõenäoliselt 
tunned kohe oma südametšakrat avanemas ning kehas surinat, mis on märk 
negatiivsete energiate eemaldamisest. Sellisest asetusest piisab enamikule 
inimestele, et rahuneda ning tulla välja ka suurest emotsionaalsest stressist 
ja pingest. 

3. Moodusta keha ümber Seleniidist kuuene kristallimaatriks 
(kristallimaatriksitest saad lugeda Kaia-Liisa Reinuti raamatust 
KRISTALLITERAAPIA II osa).

2  Kolmekordseid kümmenurki saab osata vaid www.kristallikeskus.ee

Seleniidist küünlajalaga puhastamine.
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SELENIIDITERAAPIA SEANSS

Seleniiditeraapia seanss koosneb kolmest osast:

1) Seleniidist vardaga blokeeringute tuvastamine nii keha tagapool kui 
  ka eespool.
2) Mineviku tervendamine (keha tagapoolel).
3) Oleviku ja tuleviku potentsiaalide korrastamine (keha esipoolel).

Keha energiate skaneerimine ning blokeeringute tuvastamine 
Valgest Seleniidist vardaga.

Üks võimalus, kuidas inimese energiaväljast infot hankida, on selle skaneerimine 
kristallvardaga. Sobivaimad selleks on kas kristallsau või Seleniidist varras.

Kuna Seleniit on ülimalt hea informatsiooni ja energia kanaldaja, siis sobib ta 
igasuguse informatsiooni hankimiseks suurepäraselt. Täpsemalt saab sellest 
kuulda ning ise ka praktikana läbi kogeda Sisemise Tarkuse Kooli UNIVERSUS 
Kristalliteraapia III astme kursusel või eraldiseisval Seleniiditeraapia kursusel.
Seleniiditeraapias kasutatakse muidugi Valgest Seleniidist varrast.

Nagu varemalt juba ka juttu oli, on Seleniit selline kristall, mis koosneb Kipsi 
kristallidest moodustunud ülipikkadest torukestest, mis töötab ühtaegu nagu 
optiline valguskaabel, samal ajal infot ja muud energiat sealt läbi lastes. 
Seepärast sobib Seleniit hästi nii tervenduses kui ka kanalduses. Kuna Seleniidi 
torudest liigub info sama efektiivselt kui näiteks Mäekristallist vardas, siis on 
Seleniit ainus kristall, mille vardal ei pea olema ei fassette (külgi) ega ka tippu. 
Kuigi samas ei takista nende olemasolu ka sugugi energia liikumist. 

Mul endal oli pikka aega kasutuses ümara kujuga Seleniidist vardad, 
millel on ühes otsas lihvitud tipp. Samas olen ma viimasel ajal kasutanud 
rohkem selliseid Seleniidist vardaid, millel on mõlemad otsad ümarad. 
Nagu eelpool juba mainisin, et ole energeetilisest seisukohast mingit 
vahet, kas Seleniidist vardad on tipuga või mõlemast otsast ümarad. 
Lihtsalt minu maitse on vahepeal muutunud, siis hetkel eelistan ma 
mõlemast otsast ümaraid vardaid, kuna nendega on eriti mugav teha nii 
Kristallimassaaži kui ka näomassaaži. 

Erinevad Seleniidist vardad.
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SELENIIDI ABIL VÄESTAMINE

Tänu Seleniidi füüsilisele ülesehitusele saab läbi Seleniidi väga lihtsalt 
vajalikku kohta kehal lisaenergiat saata. Kõige parem on selleks kasutada 
Valgest Seleniidist varrast.

Vajalikud vahendid:

Valgest Seleniidist varras
tingšad

Tegutse järgnevalt:

1) Puhasta Valgest Seleniidist varras tingšadega.
2) Võta Seleniitvarras kätte nagu pliiats.
3) Suuna Seleniitvarda ots teraapia ajal lisaenergiat vajavasse kohta 
   kehal.
4) Ütle taotlus, mida soovid, et saaks toimuma.
5) Hoia Seleniidist varrast selles kohas niikaua kui sisetunne ütleb 
   (tavaliselt umbes 5–15 minutit).
6) Kui tunned, et aeg on täis, täna oma Seleniiti ning vajadusel liigu 
   kehal järgmisse kohta.

Vajadusel võid kasutada ka lapikuid Valgeid Seleniite, et vajalikku kohta 
lisaenergiat kanaldada. Selleks tee vajaliku koha ümber 4-ne maatriks 
lapikutest Valgetest Seleniitidest nii, et Seleniidis olevad nn energiatorukesed 
oleksid suunatud vajaliku koha suunas. (Kristallimaatriksitest ja 
nendega tervendamisest loe täpsemalt Kaia-Liisa Reinuti raamatust 
KRISTALLITERAAPIA II osa).

Seleniidi abil väestamine.
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Kontaktid

Kristallikeskus
E-pood: www.kristallikeskus.ee
Kauplus: Niine 9, Tallinn
Lahtiolekuaegu vaata: www.kristallikeskus.ee/kontakt

Sisemise Tarkuse Kool UNIVERSUS
Statsionaarne õpe, eraldiseisvad kursused, loengud, seminarid, teraapiad, 
nõustamine.
Kristalliteraapia ja Kristalli-Reiki kursused

Niine 9, Tallinn
www.universus.ee

AUTORIST

Kaia-Liisa Reinut on Eesti tuntuim Kristalliteraapia õpetaja ning 
kristalliterapeut, kellel on selles vallas kogemusi lapsepõlvest alates. Viimased 
15 aastat (alates aastast 2002) on ta tegelenud sügavuti Reiki, Kristalliteraapia 
ning teiste teraapiavormide ja vaimsete õpetustega. Esimesena Eestis on talle 
antud Rahvusvahelise Tervendajate Assotsatsiooni tervendaja sertifikaat.

Aastal 2009 avas ta koos abikaasaga Tallinnas Sisemise Tarkuse Kooli 
UNIVERSUS, kus lisaks Kristalliteraapiale, Kristalli-Reikile ja klassikalisele 
Reikile saab õppida ning kuulata põnevaid loenguid ja kursusi väga erinevatest 
vaimsetest valdkondadest. 

Kaia-Liisa Reinut on hariduselt ehitusinsener ning varasemalt töötanud 
17 aastat turunduse vallas erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes. 
Ehitusinseneri-õppe juurde kuulusid ka kursused geoloogiast ja hüdroloogiast.
Kristalliteraapiat on ta õppinud mitmel aastal Indias ja USA-s (kaugõppes) ning 
lisaks sellele on ta täiendanud USA-s oma teadmisi ka gemmoloogia vallas.

Kaia-Liisa Reinut on alates 2009. aastast kanaldanud läbi kristallide ning seda 
teadmist kasutades on loonud ja pannud kursustena kirja Kristalliteraapia© 
I–IV astmed ning Seleniiditeraapia©, Kvartsiteraapia©, Merevaiguteraapia©, 
Šungiiditeraapia©, Kristallimassaaži© kui ka Kristalli-Reiki© I–IV astme kursused.

Varasemalt on Kaia-Liisa sulest ilmunud 3-osaline Kristalliteraapia käsiraamat 
„KRISTALLITERAAPIA I, II ja III osa – Praktiline käsiraamat kristallihuvilistele“. 

Järgmisena ilmuvad
Kaia-Liisa Reinuti sulest:

KRISTALLIMANDALAD 
ja KRISTALLIMAATRIKSID

KRISTALLI-REIKI – TEEKOND
JUMALIKU ARMASTUSENI



KRISTALLIDE, MINERAALIDE JA POOLVÄÄRISKIVIDE MÜÜK 
JA HULGIMÜÜK*
KRISTALLITERAAPIA ja KRISTALLI-REIKI KOOLITUSED 
TERAAPIAD JA KONSULTATSIOON
KRISTALLITERAAPIA RAAMATUTE KIRJASTAMINE JA MÜÜK

LAPIKUD TERAAPIAKIVID, KRISTALLVARDAD, 
KRISTALLKUULID ja KRISTALLSAUAD   
ENERGEETILISED LAADIJAD, TINGŠAD,
AURAMEETRID 
KÄEVÕRUD, KÕRVARÕNGAD, RIPATSID,
KAELAKEED, MALAD
KRISTALLITERAAPIA KÄSIRAAMATUD 
CD-PLAADID  

E-pood: www.kristallikeskus.ee        

Kauplus avatud: T, K ja R 12-17 Niine 9, Tallinn. E-mail: info@kristallikeskus.ee

 *) Meilt leiad ainult looduslikke kristalle, kuna vaid nendes on sees tervendav vägi. Kristallikeskus.ee on ainus 
kauplus, mis annab ka vastava garantii. Kõik sünteetilised, kuumutatud, kiiritatud, värvitud kristallid ning 

kristalli-imitatsioonid on energeetiliselt moonutatud või surnud ning seetõttu ei  oma ka tervendavat toimet.

PROFESSIONAALNE KRISTALLIPOOD
JA KOOLITUSKESKUS

174 

MÄRKMED



www.kristallikeskus.ee  •  www.universus.ee

KVARTSITERAAPIA

ja SELENIIDITERAAPIA
Kvartsiteraapia ja Seleniiditeraapia on eraldi teraapiavormid 
Kristalliteraapias, kus kasutatakse kristallide kõrgeid 
vibratsioone ning muid tervendavaid omadusi positiivsete ja 
elumuutvate protsesside esilekutsumiseks. Mõlemad teraapiad 
on Kristalliteraapia õpetaja ja tervendaja Kaia-Liisa Reinut 
poolt aastatel 2009–2010 kanaldatud ning välja arendatud ning 
neid õpetatakse kõigile kristallihuvilistele.

Raamatus kirjeldatud meetodid sobivad kasutamiseks nii päris 
algajale kui ka aastatepikkuse kogemusega kristallifanaatikule. 
Samuti on see suurepäraseks täienduseks neile, kes on osalenud 
Kristalliteraapia või Kristalli-Reiki kursustel või plaanivad sellel 
osaleda.

Sellest raamatust leiad põhjalikku informatsiooni nii Kvarts-
kristallide kui ka Seleniitide kasutamisest ning nendega 
tervendamisest:

Mis on Kvartskristallid ja milliseid Kvartse maailmas 
leidub.
Millised on Kvartside omadused ja kuidas neid 
tervendamiseks kasutatakse.
Kvartskristallidega tervendamise ehk Kvartsiteraapia 
erinevad võimalused.
Erinevate Kvartsist teraapiavahendite kasutamise 
õpetused.
Milline kristall on Seleniit ja millised on tema 
tervendavad omadused.
Seleniidi kasutusvaldkonnad ja Seleniiditeraapia õpetus.
Kuidas saavutada läbi Seleniiditeraapia kõrgemat 
vibratsiooni.

Raamatu autor Kaia-Liisa Reinut on Kristalliteraapia õpetaja ja 
tervendaja, kes omab aastatepikkusi teadmisi nii kristallidega 
tervendamise kui ka gemmoloogia 
vallas. Varasemalt on ta jaganud oma 
avaramat nägemust ja kogemust 
3-osalises Kristalliteraapia käsi-
raamatus „KRISTALLITERAAPIA 
I, II, III osa – Praktiline käsiraamat 
kristallihuvilistele“.

Kaia-Liisa Reinut
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