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Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvą plūste užplūdo tikrų mineralų
Ir jų imitacijų banga. Visuomenės susidomėjimas mineralais ir jų
poveikiu žmogui augo ir toliau tebeauga.

1997 metais į visuomenės akiratį pateko pirmoji astromi-
neralogės ir rašytojos Audronės Ilgevičienės parašyta knyga
„Pradžia... Mano pokalbis su akmeniu". 2005 metais pasiro
dė be galo vertingas šios autorės darbas - „Akmenų knyga,
arba žingsnis į platesnį suvokimą. 11.", kuris, pasak Michaelio Gien-
gerio, mineralų terapijos klasikos veikalų autoriaus, atveria svarbias
mokslo apie gydymą akmenimis sritis, iki tol buvusias literatūros
paraštėse. Pasak jo, tai išsamus, užbaigtas ir daugeliu aspektų unika
lus mokslo apie gydymą akmenimis vadovas, visiškai nusipelnantis
pavadinimo „Akmenų knyga".

Jūsų rankose esanti knyga - „Raktas į akmenų karalystę" — yra
Navotiška prieš tai minėtų dviejų knygų santrauka. Tai antrasis lei
dimas. Pirmą kartą ji buvo išleista kaip dvi atskiros knygos.

Si knyga yra skirta plačiajam skaitytojų ratui, todėl informacija
pateikiama glaustai ir koncentruotai. Tačiau įdomu tai, kad ji visiškai
nepraranda savo gelmės ir informatyvumo. Atvirkščiai, tai išsamus
praktinis vadovas arba darbo knyga, tinkanti tiek pradedantiems
domėtis mineralais ir jų poveikiu, tiek interjero dizaineriams ir Feng
Shui specialistams, tiek pažengusiems mineralų poveikio žinovams
praktikams bei mineralų terapijos specialistams.

Derėtų pabrėžti, kad šioje knygoje, kaip ir visose autorės knygose
apie akmenis ir mineralus, kalbama apie natūralių ir niekaip nepa
veiktų akmenų poveikį. Dažyti, kaitinti, sintetinti ar kitaip paveikti
akmenys nėra Motinos Gamtos, arba Visatos, kūrinys. Kam gali
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išskirtinės mineralų kokybės pasiūla ir visuomenės švietimu tiek
apie mineralų poveikį, tiek apie darbo su jais etiką. Ne vienus
int'Uis veikė A. Ilgevičienės vadovaujamas Akmenų tyrinėtojų ir

mylėtojų klubas.
I Vadžioje, susidūrusi su mineralų poveikio mistifikavimu ir visuo-

I Iniu plagiavimu, autorė ieškojo šaltinių-žmonių, kurie patys tyrinėjo
mineralų poveikį, o ne nurašinėjo nuo kitų. Pasak jos, Michaelio

Giengerio (1964-2014 m.) knyga buvo ta lauktoji „eureka". Anot
A. Ilgevičienės, „iš tiesų niekas jokiais laikais ir nebandė ieškoti
mokslinių pagrindimų, kodėl tie akmenys veikia. <...> Mineralų
gydomųjų savybių pagrindimas - tai visiška naujovė" (iš kn. M.
Gienger, „Gydomųjų akmenų vaistinė". V: 2007, 12 psl.). Tad
mineralų terapijos tėvo Europoje M. Giengerio klasikos veikalai
lapo atspirties tašku.

Šiandien Lietuvoje turime aštuonias unikalias Audronės Ilge
vičienės knygas apie akmenis, kurios yra neįkainojamos darbo su
akmenimis sampratai mūsų visuomenėje ir atradimas visiems, išsi-

1 Igusiems kokybės ir aiškumo šia tema. Vieną iš jų skaitytojas laiko
savo rankose. Liko tik daryti...

kilti mintis tobulinti gamtos kurinius? Taigi tokių akmenų, jei juos
galima taip vadinti, poveikis nebus natūralus, nebus „suderintas" su
Kosmoso dėsniais, o jų poveikis bus pakitęs arba net žalingas.

Spaudoje ir kitoje viešojoje erdvėje ieškant informacijos apie
mineralų poveikį tenka susidurti su daugybe straipsnių šia tema tiek
lietuvių, tiek užsienio kalbomis. Tai džiugina, tačiau ši gausa gali ne

patenkinti lūkesčių tų, kurie ieško ne tik kiekybės, bet ir kokybės.
Daugelį šių straipsnių sieja vienas bendras vardiklis - vartotojiškas
požiūris į akmenis. Gausu nurašytos arba nepagrįstos informacijos.
Dažnai mineralas pateikiamas kaip fizinių ligų gydymo priemonė,
akmuo verslui susikurti, akmuo sėkmei pritraukti. Dar dažniau
akmens poveikis mistifikuojamas, siekiant paversti jį magijos įrankiu
ir būrėjų tarnu. Teko susidurti net su programų mineraluose kūrimo
pasiūla... Ne tarnas ir ne džinas yra akmuo. Žmogui duota mineralų

karalystės sąmonė pirmiausia yra pagalbininkė ir vedlė ieškant savęs,
mokytoja siekiantiesiems giliau pažinti save ir pasaulį. Tai Dovana
žmonijai, kad net didžiausioje savo sąmonės sujauktyje žmogus galėtų
bent prisiliesti prie tobulos sąmonės formos, prabylančios iš širdies į

širdį, palaikančios žmogui įgimtą ir be galo išsiilgtą harmoniją ir taiką.
Anksčiau problema buvo informacijos trūkumas, o dabar jos yra

jūra, todėl kyla naujas pavojus - paskęsti toje informacijos jūroje.
Taigi dabartiniam žmogui svarbu mokytis atskirti tikrumą: tikrus ir
netikrus akmenis, tikrus mokymus nuo netikrų, vertingą literatūrą

nuo nurašytos. Tą padaryti gali padėti pirmiausia paties žmogaus
amžinųjų vertybių stuburas, kurį saugiai ir nuosekliai formuoti pa

deda kelionė mineralų karalystės menėmis.
Autorė nuo pat savo darbo su mineralais pradžios kalbėjo apie

darbo su mineralais etiką, pagarbą visoms Žemėje egzistuojančioms

karalystėms. Ji prabilo apie mineralų karalystės sąmonę, gyvą ir
turinčią savitą sistemą. 1995 metais duris atvėręs astromineralogijos
centras „Pars Fortunae", kurį įkūrė Audronė llgevičienė, išsiskyrė


