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Czym jest rytuał 
okadzania? 
Oczyszczanie to proces usuwania złej
energii, która gromadząc się, potrafi
wpłynąć negatywnie nie tylko na nas,
ale także na nasze otoczenie. 

Oczyszczanie polega na starannym
odymianiu osób, biżuterii,
pomieszczeń z równoczesnym
wypowiadaniem (na głos lub 
w myślach) dobrych intencji. 

Rytuał okadzania pozwoli
wprowadzić do codzienności
odrobinę magii oraz zwyczajnego
zatrzymania się — podarowania sobie
czasu na przemyślenie i celebrowanie
chwili. Możesz traktować rytuał jak
rutynową pielęgnację, ważnych 
i cennych dla Ciebie przedmiotów. 
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Okadzanie możesz wykonać
praktycznie zawsze, kiedy
potrzebujesz. 

Skorzystaj z rytuału, jeśli poczujesz
obecność negatywnej energii 
w swoim otoczeniu.
Jeśli zauważysz, że Twoje kamienie
naturalne tracą swoje właściwości.
Rytuał sprawdzi się podczas zmiany
mieszkania. Podczas wprowadzki jak
i wyprowadzki.
Skorzystaj z rytuału, jeśli zmieniasz
biuro, bądź miejsce pracy. 
Rytuałom oczyszczającym sprzyja
również pełnia Księżyca. To idealny
czas na pozbywanie się niechcianych
emocji, przyzwyczajeń oraz rzeczy,
które już nam nie służą. 

Kiedy najlepiej 
wykonać rytuał 
okadzania? 
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Biała szałwia bywa nazywana szałwią
Indiańską, ponieważ od wieków
stosowana jest przez Indian przy wielu
ceremoniach i jest przez nich ceniona
bardziej niż tytoń. Jest wyjątkowo
aromatyczna, a po podpaleniu tli się
oddając swój zapach.

Uważa się, że jej dym ma właściwości 
wyjątkowo oczyszczające. Można ją
znaleźć w większości kadzideł, ponieważ
została uznana za główne zioło służące
do oczyszczania negatywnych energii. 

Biała szałwia jest jednym 
z podstawowych ziół w uzdrawianiu,
bywa nazywana strażniczką zdrowia.
Przynosi mądrość i chroni przed
wampirami energetycznymi. Często jest
używana w rytuałach przyciągających
dostatek. Kojarzona jest z kobiecą
energią opiekii miłości. 
 

Oczyszczanie 
Białą szałwią 
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Dym białej szałwii jest idealny do
oczyszczania pomieszczeń oraz
biżuterii wykonanej z naturalnych
kamieni.

Biała szałwia może również
służyć do oczyszczania
pomieszczeń i całych domów.
Idealnie oczyszcza przestrzeń 
z niskich energii, zanieczyszczeń 
i niekorzystnych wpływów. 
Ma również działanie
bakteriobójcze.

Oczyszczanie 
Białą szałwią 
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Palo Santo w dosłownym tłumaczeniu
oznacza „Święte Drzewo”. Dociera ono
na Stary Kontynent, w tym także do
Polski z drugiego końca Świata, 
a dokładnie z krajów Ameryki
Łacińskiej.

Egzotyczna energia, kojąca zmysły
woń i odprężająca aura — rdzenne
plemiona od pradawnych czasów
wykorzystują ponadprzeciętne
właściwości oczyszczające Świętego
Drzewa. 

Ten starożytny inkaski skarb dzięki
swoim mistycznym własnościom,
uzdrawiającym duszę i materię, zdobył
wielu miłośników na całym świecie.
Idealnie sprawdza się podczas
oczyszczania kamieni naturalnych 
z negatywnych energii. 

 

Oczyszczanie 
Palo Santo 
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Święte Drzewo słynie ze
swoich niezrównanych
właściwości oczyszczających
duszę, aurę i energię ludzi,
kamieni naturalnych, a nawet
całych pomieszczeń.  

 

Oczyszczanie 
Palo Santo 

Jego dym zapewnia ochronę energetyczną i usuwa złe
moce. Podczas rytuału okadzania za pomocą Palo Santo
można poczuć przypływ dobroci, szczęścia, czy
pokrzepienia ducha, wprowadza on pozytywne odczucia 
i spokój. Tworzy niecodzienną, podniosłą atmosferę
podczas medytacji oraz wszelkich duchowych rytuałów,
które są ważne dla Ciebie i Twojej duszy.

Okadzanie za pomocą Palo Santo jest dobrą alternatywą
dla alergików, oraz dla osób nietolerujących zapachu
palonej szałwii.
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Rytuał okadzania za pomocą
białej szałwii

 

Rytuał okadzania
krok po kroku  

Oczyszczanie takie najlepiej jest
zacząć od dokładnego wysprzątania
mieszkania i pozbycia się
niepotrzebnych rzeczy ze swojego
otoczenia. 

Podpal kadzidło, po chwili zdmuchnij
ogień, tak aby pozostał tlący się dym.
Pamiętaj, aby oczyszczając
pomieszczenia poruszać się w kierunku
odwrotnym do wskazówek zegara.
Przyjęło się, że w kierunku zgodnym do
ruchu wskazówek zegara poruszamy
się wtedy, kiedy chcemy przywołać
więcej określonych ludzi, energii czy
zdarzeń. Dlatego w przypadku
oczyszczania — poruszamy się 
w kierunku przeciwnym.
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Dbaj o to, by omieść dymem wszystkie
kąty, możesz również otworzyć szafy 
i komody. Oczyszczając dom, zaczynaj
od piwnicy i przenoś się coraz wyżej. 
W przypadku mieszkania — zaczynaj
od drzwi wejściowych. 

Podczas oczyszczania okna powinny
być zamknięte. Po ukończeniu należy
dokładnie wywietrzyć całą przestrzeń.

Następnie tak oczyszczoną przestrzeń
dobrze jest zapełnić nową energią.
Możesz odpalić swoje ulubione
kadzidło, Palo Santo, pachnącą świecę
lub po prostu postawić świeże kwiaty.

Wyobrażaj sobie, że oczyszczone
miejsca wypełniają się miłością,
pomyślnością i szczęściem.
Po zakończonym rytuale najlepiej jest
wyjść na krótki spacer i zostawić
mieszkanie samemu sobie. 

Nie trzeba zużywać całej szałwii na
jedno oczyszczanie. Wręcz przeciwnie.
Po zakończonym rytuale przyduś
kadzidło do talerzyka, by je ugasić,
możesz je też zamoczyć w wodzie.
Resztę pozostaw sobie na kolejne
oczyszczania.
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Rytuał okadzania za pomocą
Palo Santo

 

Rytuał okadzania
krok po kroku  

Palo Santo, obok białej szałwii, jest
najlepszym źródłem oczyszczającego
dymu dla Twoich kamieni naturalnych 
i Twojego otoczenia. Pamiętaj, że równie
ważne są intencje i zaangażowanie
osoby biorącej udział w całym procesie. 

Do podpalenia kawałka drewna Palo
Santo najlepiej użyć świecy lub zapałki.
Aby nastąpiło właściwe uwolnienie
olejów eterycznych, dobrze jest trzymać
go pod kątem 45 stopni, kierując
końcówkę w stronę płomienia przez
około 30-60 sekund. Następnie należy
zdmuchnąć ogień.
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https://www.simplife.shop/pl/p/Biala-szalwia-do-oczyszczania-bizuterii/141


Po zagaszeniu drewienka powstaje dym,
którym okadza się samego siebie oraz
bliskich, czy pomieszczenia, a także
wykorzystuje się go w rytualnych
ceremoniach, nawet tych domowych, 
jak na przykład oczyszczanie swoich
minerałów. 

Okadzanie Palo Santo sprawdzi się
idealnie przed praktyką jogi czy
medytacji.

Zapalone drewno łatwo się gasi, dzięki
temu można używać je kilkukrotnie, nie
spalając całego kawałka na raz. Jest
ono bardzo wydajne i wystarcza przez
długi czas,
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Jak oczyszczać
kamienie naturalne?  

Biżuteria z kamieni naturalnych
powinna zostać co pewien czas
oczyszczona, aby zachowała swoje
właściwości. W tym celu możemy
wykorzystać białą szałwię. 

Oczyszczanie biżuterii odbywa się
przez okadzanie. Wystarczy rozpalić
szałwię i umieścić przedmiot na chwilę
w jej dymie. Warto mieć w tym czasie
w głowie intencję oczyszczania. 
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Jak oczyszczać biżuterię
Palo Santo?
 

Jak oczyszczać biżuterię
białą szałwią?
 

Oczyszczanie polega na starannym
odymieniu biżuterii z równoczesnym
wypowiadaniem (na głos, lub 
w myślach) dobrych intencji.
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Oczyszczaj swoje kamienie na tyle 
często, na ile uważasz to za konieczne.
Podążaj za swoim przeczuciem i intuicją. 

Zaleca się jednak, aby oczyszczanie
wykonywać szczególnie po powrocie 
z zatłoczonych miejsc, lub takich, 
w których czuliśmy się źle, czy nieswojo.

Inne formy oczyszczania kamieni
naturalnych

Swoje kamienie możesz oczyścić 
za pomocą wody. Potrzymaj kamień 
przez chwile pod jej strumieniem. 
Upewnij się, czy Twoje kamienie mogą
być wystawione na działanie wilgoci. 
Nie mocz w wodzie biżuterii 
z kamieni naturalnych. 

Możesz wystawić swoje kamienie 
na działanie delikatnych (najlepiej
porannych) promieni słonecznych. 
Możesz w ten sposób suszyć swoje
kamienie po wcześniejszym 
oczyszczaniu wodą.

Wystaw kamienie na działanie światła
księżycowego, najlepiej w okresie pełni 
lub nowiu Księżyca. 
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Rytuał oczyszczania
kryształów czterema
żywiołami  

Zacznij od zakopania kamienia 

Następnie oczyść kamień pod bieżącą
wodą (żywioł wody).
Kolejnym krokiem będzie okadzanie
minerału nad płomieniem świecy 

Na sam koniec wykorzystaj dym
ulubionego kadzidła i okadź nim swoje
kryształy (żywioł powietrza). 

Spróbuj metody oczyszczanie swoich
kryształów z pomocą czterech żywiołów.

Sposób ten możesz wykorzystać do
oczyszczenia minerałów oraz przedmiotów,
które dopiero pojawiają się w Twoim domu.

      w piasku (żywioł ziemi).

      (żywioł ognia).

 



Mini E-Book: ,,Magia oczyszczania"
Powstał w pracowni simplife.shop.
Stanowi dodatek do produktów
oczyszczających dostępnych w ofercie
sklepu: www.simplife.shop.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Rozpowszechnianie całości, jak 
i fragmentów publikacji, 
bez pisemnej zgody simplife.pl jest
zabronione.
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Biżuterię z kamieni naturalnych
oraz narzędzia potrzebne do
rytuału okadzania znajdziesz na:

www.simplife.shop

Na koniec  

Odwiedź nas na Facebooku 
i Instagramie

@simplife.shop

@simplife.shop

https://www.simplife.shop/
https://www.facebook.com/simplifepl
https://www.instagram.com/simplife.shop/


Postaw swój kamień 
w oczyszczonej przestrzeni. 

Niech wspiera Cię swoją mocą.
Oczyszczaj go regularnie 

i programuj płynącymi z serca 
intencjami.

 
Programuj kamienie trzymając

 je w dłoniach podczas medytacji. 
Idealnie jest robić to podczas nowiu 

Księżyca.

 

Kamień w Twoim 
zestawie  

+ Dodatek



Zobacz, który kamień
będzie Cię wspierał  

Kwarc różowy

Kalcyt pomarańczowy

Apatyt

Kryształ górski



 Kwarc 
różowy

Różowy kwarc nazywany jest często kamieniem miłości. 
Emituje bardzo silne wibracje miłości, radości 

i uzdrowienia. Dotyczy to nie tylko miłości w związkach czy 
pomiędzy ludźmi, ale również do samego siebie. 

Oczyszcza serce i pomaga wybaczyć oraz pokochać 
samego siebie. Jest kamieniem silnie reprezentującym 

żeński pierwiastek.
 

Różowy kwarc budzi romantyczne uczucia i zmysłowość. 
Pomaga osobom, które znajdują się w jego otoczeniu, nie 

tylko tym, które go noszą.
 

Różowy kwarc niesamowicie otwiera serce i pomaga 
zwalczyć kompleksy, nabrać samoakceptacji oraz poczuć 
bezwarunkową miłość do samego siebie, jak i otoczenia. 

Zwiększa empatię oraz przynosi uwolnienie 
od negatywnych emocji. Dodaje pewności siebie, pobudza 

do działania oraz odkrywania nowych pasji. Łagodzi 
niepokoje, stres, nerwowość, dodaje sił witalnych.

 



 Kalcyt 
pomarańczowy

Kalcyt pomarańczowy nazywa się kamieniem pewności siebie, 
otwartości i ciepła. Wzmacnia czakrę splotu słonecznego, dzięki 
czemu pobudza kreatywność oraz nasz wewnętrzny optymizm. 
Rozpala w nas wewnętrzny ogień, wytwarzając i uwalniając przy 

tym endorfiny.
 

 Kalcyt jest potężnym kamieniem leczniczym zawierającym 
element ognia w sobie. Dlatego sprzyja w leczeniu problemów 

emocjonalnych. Pomaga przezwyciężyć depresję, usunąć strach 
oraz wyleczyć traumy z przeszłości. Oczyszcza i rewitalizuje 
energię do otwierania i usuwania blokad energetycznych 
w ciele. Przywraca harmonię i równowagę nie tylko na tle 

emocjonalnym. Pomaga uwolnić seksualną energię, usuwając 
występujące w nas blokady energetyczne.

 
Pomaga on z nabraniem szacunku do siebie oraz wiary 

we własne możliwości. Dzięki niemu poczujesz się bardziej 
komfortowo z samym sobą i bieżącymi działaniami. Wzmacnia 

nasz potencjał oraz dodaje odwagi. Zmniejsza zmęczenie, 
przywraca nasz wewnętrzny spokój, równowagę psychiczną

 i emocjonalną. 

 



 Apatyt 
Jest minerałem, który otwiera umysł, wyostrza zmysły,

dodaje polotu oraz zachęca do twórczych działań. Nazywany
bywa kamieniem filozofów, gdyż pomaga odnaleźć trafne
odpowiedzi na nurtujące pytania oraz ułatwia zrozumienie

wielu złożonych sytuacji. Apatyt tworzy spójny duet 
z osobami, które cechują się wewnętrzną potrzebą ekspresji

własnego ja, myśli, zamierzeń oraz celów.
 

To minerał wizjonerów, marzycieli, twórców, a jego energia
ułatwia autoprezentację oraz wyrażanie swoich potrzeb
przed światem. Przydatny bywa osobom występującym

publicznie – m.in. wykładowcom, czy nauczycielom. Ale nie
tylko, gdyż tak naprawdę każdy z nas potrzebuje

komunikować się z otoczeniem. Apatyt doda otuchy 
i pewności siebie w cięższych momentach zwątpienia.

 
Apatyt stymuluje czakrę gardła. Wspomaga leczenie
dolegliwości związanych z układem oddechowym –

chorobami płuc, czy oskrzeli. Łagodzi ból zębów i gardła.
Odpowiada za właściwe funkcjonowanie tarczycy 

i przytarczyc.
 

 



 Kryształ
górski 

Minerał ten uznawany jest za kamień o najsilniejszym 
działaniu oczyszczającym. Działa zarówno na ciało, umysł, jak 

i ducha. Już w starożytności uważano, że jest w nim 
zamknięta energia magiczna, twierdzono również, że 

wzmacnia i rozwija dar jasnowidzenia.
 

Kryształ górski jest ulubionym minerałem niepoprawnych 
marzycieli i osób chcących przejąć kontrolę nad swoim 

życiem. Jako swoisty wzmacniacz energii pomaga odnaleźć 
wewnętrzną siłę oraz motywację ku osiągnięciu celów 

i spełnieniu marzeń.
 

Poprawia koncentrację. Wzmacnia czystość umysłu, daje 
nowe spojrzenie na rzeczywistość, dzięki czemu pozwala 

uporać się z dotychczasowymi problemami czy blokadami 
energetycznymi. Podnosi ogólną energię i witalność 

organizmu.
 

Kryształ górski wpiera nas w pracy nad własnymi słabościami, 
wadami i lękami. Przywraca wewnętrzną równowagę, 

umacnia aurę. Uspokaja i odsuwa od nas negatywne myśli. 
Umieszczony pod poduszką lub w pobliżu łóżka niweluje 

problem bezsenności. 
 
 
 

 



 

Powyższe materiały stanowią dodatek
do produktów oczyszczających

dostępnych w ofercie sklepu:
www.simplife.shop.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Rozpowszechnianie całości, jak 

i fragmentów publikacji, 
bez pisemnej zgody simplife.pl jest

zabronione.




