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PLEASE READ CAREFULLY : 

 

 

13 CRYSTAL SKULLS ATTUNEMENT is channeled and 

copyrighted by Soul Unfoldment 2009. All artwork in this 

manual is channeled by Hari Andri Winarso. 

13 CRYSTAL SKULLS ATTUNEMENT is NOT affiliated with 

any other Reiki system and others healing systems that may 

or may not already exist at the present time or in the future. 

There is a set fee of US $25.99 for the 13 CRYSTAL SKULLS 

ATTUNEMENT. Please do respect the energies and time and 

work that went into channeling this system and bringing it to 

you, and charge a reasonable price as you are guided. 

This System Is Not For Attunement Exchange, Swaps, Or 

Other Names. 

Do not change any part of this manual. Please ask 

permission of the founder before translating the manual. 

May this system to be usefull for your life, helpful to your 

goals, purposes, and desires about your life. 

 

 

Much Love & Blessings, 

 

 

Hari Andri Winarso 
Multiple Holistic Healing Master Teacher 

 

www.soulunfoldment.com 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  

OOnnee  ooff  aarrcchhaaeeoollooggyy''ss  mmoosstt  ccoommppeelllliinngg  mmyysstteerriieess  iiss  tthhaatt  ooff  tthhee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss..    SSkkuullllss  hhaavvee  

bbeeeenn  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ppoowweerrffuull  oobbjjeeccttss  ooff  ssyymmbboolliissmm  iinn  hhuummaann  hhiissttoorryy,,  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd..    

SSeevveerraall  ""ppeerrffeecctt""  ccrryyssttaall  SSkkuullllss  hhaavvee  bbeeeenn  ffoouunndd  iinn  ppaarrttss  ooff  MMeexxiiccoo,,  CCeennttrraall  aanndd  SSoouutthh  

AAmmeerriiccaa..    TTooggeetthheerr,,  tthheeyy  ffoorrmm  aa  mmyysstteerryy  aass  eenniiggmmaattiicc  aass  tthhee  NNaazzccaa  LLiinneess,,  tthhee  GGrreeaatt  

PPyyrraammiiddss  aanndd  SSttoonneehheennggee..    

TThheessee  sskkuullllss  aarree  bbeelliieevveedd  ttoo  bbee  

bbeettwweeeenn  55000000  aanndd  3355000000  

yyeeaarrss  oolldd..    DDuurriinngg  eeaarrllyy  

eexxppeeddiittiioonnss,,  aarrcchhaaeeoollooggiissttss  

wweerree  ttoolldd  bbyy  llooccaallss  tthhaatt  tthhee  

sskkuullllss  ppoosssseesssseedd  mmaaggiiccaall  

ppoowweerrss  aanndd  hheeaalliinngg  

pprrooppeerrttiieess..    HHoowweevveerr,,  ppeeooppllee  

wweerree  uunnssuurree  aass  ttoo  wwhheerree  tthheeyy  

ccaammee  ffrroomm,,  oorr  eevveenn  wwhhyy  tthheeyy  

eexxiisstteedd..    SSoommee  lliikkee  ttoo  bbeelliieevvee  

tthhaatt  tthheessee  wweerree  rreemmaaiinnss  ffrroomm  tthhee  lloosstt  cciivviilliizzaattiioonn  ooff  AAttllaannttiiss..    OOtthheerrss  lliikkee  ttoo  bbeelliieevvee  tthheessee  

aarree  ffaakkeess..    AAnndd  yyeett  aannootthheerr  ggrroouupp  ooff  ppssyycchhiiccss  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheessee  sskkuullllss  hhaavvee  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  

eennaabbllee  uuss  ttoo  llooookk  iinnttoo  tthhee  ppaasstt,,  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree..    

HHiissttoorriiaannss  aanndd  ssoocciiaall  aanntthhrrooppoollooggiissttss  ddeecciiddeedd  ttoo  ffiinndd  oouutt  mmoorree  aabboouutt  tthhee  ssttrraannggee  sskkuullllss..  

VVeerryy  ssoooonn,,  tthheeyy  ccaammee  aaccrroossss  aann  aanncciieenntt  IInnddiiaann  lleeggeenndd  ssaayyiinngg  tthhaatt  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  tthhiirrtteeeenn  

ccrryyssttaall  sskkuullllss  ooff  tthhee  GGooddddeessss  ooff  DDeeaatthh;;  tthheeyy  hhaadd  bbeeeenn  kkeepptt  sseeppaarraatteellyy  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr  uunnddeerr  

tthhee  ssttrriicctt  ccoonnttrrooll  ooff  ppaaggaann  pprriieessttss  aanndd  ssppeecciiaall  wwaarrrriioorrss..  

SSeeaarrcchheess  ffoorr  mmoorree  sskkuullllss  ssttaarrtteedd;;  ssoommee  ooff  tthheemm  wweerree  ffoouunndd  iinn  mmuusseeuummss  aanndd  ssoommee  iinn  

pprriivvaattee  ccoolllleeccttiioonnss  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  UUSSAA,,  bbuutt  iinn  MMeexxiiccoo,,  BBrraazziill,,  FFrraannccee,,  MMoonnggoolliiaa,,  aanndd  iinn  TTiibbeett..  

TThheerree  wweerree  mmoorree  tthhaann  1133  sskkuullllss  ffoouunndd..  HHoowweevveerr,,  nnoott  aallll  ooff  tthheemm  wweerree  aass  ppeerrffeecctt  aass  
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MMiittcchheellll--HHeeddggeess--  wwaass..  VVeerryy  lliikkeellyy,,  tthhoossee  wweerree  jjuusstt  llaatteerr  aatttteemmppttss  ttoo  ccrreeaattee  ssoommeetthhiinngg  

ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  sskkuullllss  tthhaatt  wweerree  bbeelliieevveedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ggiiffttss  bbyy  GGoodd  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  

TThhee  vveerryy  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaakkee  ooff  tthhee  sskkuullllss  ddeeffiieess  ccoommmmoonn  llooggiicc..    TThheerree  aarree  sseevveerraall  

ccrryyssttaall  sskkuullllss  iinn  eexxiisstteennccee  ttooddaayy  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  
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1133  CCRRYYSSTTAALL  SSKKUULLLLSS  AATTTTUUNNEEMMEENNTT  

  

IItt  iiss  aa  ssyysstteemm  wwhhiicchh  aalliiggnn  aanndd  aattttuunnee  yyoouu  wwiitthh  TThhee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  eenneerrggyy..  1133  CCrryyssttaall  

SSkkuullllss  eenneerrggyy  iiss  aa  ppuurree  aanndd  ppoowweerrffuull  DDiivviinnee  eenneerrggyy..  DDuurriinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  aattttuunneemmeenntt  

ppeerrhhaappss  yyoouu  wwiillll  ffeeeell  ffrriigghhtteenneedd,,  ssmmeellll  oorr  hheeaarr  ssoommeetthhiinngg..  DDoonn''tt  bbee  aaffffrraaiidd  bbeeccaauussee  tthhaatt  iiss  aa  

nnoorrmmaallllyy  rreeaaccttiioonn  wwhheenn  yyoouu  aacccceepptteedd  tthhiiss  aattttuunneemmeenntt..  EEvveenn  yyoouu  ddoonn''tt  ffeeeell  aannyytthhiinngg,,  ddoonn''tt  

wwoorrrryy  ......  bbeeccaauussee  wwhheenn  yyoouu  hhaavvee  ddoonnee  ttaakkee  tthhiiss  aattttuunneemmeenntt,,  yyoouu  hhaavvee  aattttuunnee  wwiitthh  tthhee  1133  

CCrryyssttaall  SSkkuullllss  eenneerrggyy..  

  

BBEENNEEFFIITTSS  OOFF  1133  CCRRYYSSTTAALL  SSKKUULLLLSS  

  CClleeaannss  tthhee  nneeggaattiivvee  eenneerrggiieess  iinn  oouurrsseellff  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

  IInnccrreeaassee  aanndd  ssttrreennggtthheenn  oouurr  hheeaalliinngg  aabbiilliittiieess  aanndd  eenneerrggiieess..  

  HHeellppss  ttoo  aaccttiivvaattiinngg  oouurr  TThhiirrdd  EEyyee  CChhaakkrraa  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ppssyycchhiiccss  aabbiilliittiieess..  

  TToo  hheeaall  aallll  ddiisseeaasseess..  

  AAnndd  mmaannyy  ootthheerr  bbeenneeffiittss..  
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1133  CCRRYYSSTTAALL  SSKKUULLLLSS  AACCTTIIVVAATTIIOONN  ::  

TThhiiss  iiss  aa  ssiimmppllee  wwaayy  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  eenneerrggyy  ooff  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss..  YYoouu  ddoonn''tt  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  tthhee  

rreeaall  ccrryyssttaall  sskkuullllss  aanndd  oorr  cchhaanntt  aa  mmaannttrraa  aannyytthhiinngg  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  eenneerrggyy..  OOnnllyy  wwiitthh  aann  

iinntteennttiioonn  tthhee  eenneerrggyy  wwiillll  aaccttiivvee..  AAllssoo  yyoouu  ccaann  ffuusseedd  tthhiiss  eenneerrggyy  kkiinndd  wwiitthh  ootthheerr  eenneerrggyy  

ssyysstteemmss  iinn  yyoouurr  hheeaalliinngg  sseessssiioonn  ffoorr  aannootthheerr..  BBuutt  yyoouu  mmuusstt  ffuusseedd  tthhiiss  eenneerrggyy  kkiinndd  oonnllyy  wwiitthh  

uunniivveerrssaall  lliiffee  ffoorrccee,,  ddiivviinnee  eenneerrggyy,,  oorr  ppuurree  hhuummaann  eenneerrggyy..  DDoonn''tt  ttrryy  ttoo  ffuusseedd  tthhiiss  eenneerrggyy  

wwiitthh  ggeenniiee  //  ddjjiinnnn  eenneerrggyy  !!  

  

AACCTTIIVVAATTIIOONN  ::  

TThhiiss  iiss  aallssoo  aass  aa  SSeellff  HHeeaalliinngg//cclleeaannssiinngg  SSeessssiioonn,,  aanndd  wwhheenn  yyoouu  aaccttiivvaattee  tthhee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  

eenneerrggyy,,  tthhee  eenneerrggyy  wwiillll  cclleeaannss  yyoouurr  eennvviirroonnmmeenntt  ttoooo  ::  

11..  SSiitt  oonn  aa  ccoommffoorrtt  ppoossiittiioonn,,  bbuutt  kkeeeepp  yyoouurr  ssppiinnee  ssttrraaiigghhtt..  

22..  TThhiinnkk  ::  ""1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  aaccttiivvee  !!""  

33..  SSiilleenntt,,  lleett  tthhee  eenneerrggyy  iiss  ffllooww  bbyy  iittsseellff  iinn  yyoouurr  wwhhoollee  bbooddyy..  

44..  LLeett  tthhee  eenneerrggyy  ffllooww  bbyy  iittsseellff..  TThhiiss  pprroocceessss  wwiillll  ddoonnee  aabboouutt  1100  mmiinnuutteess..  

  

HHEEAALLIINNGG  SSEESSSSIIOONN  FFOORR  AANNOOTTHHEERR  ::  

CClleeaannssee  tthhee  aarreeaa  yyoouu  wwiillll  bbee  ddooiinngg  tthhee  hheeaalliinngg  sseessssiioonn..  YYoouu  ccaann  uussiinngg  RReeiikkii,,  oorr  yyoouu  ccaann  

aaccttiivvaattee  tthhee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  ffiirrsstt  ttoo  cclleeaannss  yyoouurr  aarreeaa..  

11..  PPllaaccee  yyoouurr  ppaallmmss  iinn  tthhee  ppaattiieenntt''ss  sshhoouullddeerr..  

22..  TThhiinnkk  ::  ""II''mm  nnooww  aaccttiivvaattiinngg  tthhee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  ffoorr  ......  ((YYoouurr  ppaattiieenntt  nnaammee))..""  

33..  LLeett  tthhee  eenneerrggyy  ffllooww  bbyy  iittsseellff..  TThhiiss  pprroocceessss  wwiillll  ddoonnee  aabboouutt  1100  mmiinnuutteess..  
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TTOO  RREECCEEIIVVEE  TTHHEE  AATTTTUUNNEEMMEENNTT  ::  

11..  SSiitt  oonn  aa  ccoommffoorrtt  ppoossiittiioonn,,  bbuutt  kkeeeepp  yyoouurr  ssppiinnee  ssttrraaiigghhtt..  

22..  MMeennttaallllyy  ::  ""NNooww,,  ii''mm  rreeaaddyy  ttoo  rreecceeiivvee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  AAttttuunneemmeenntt  ffrroomm  ......   ((YYoouurr  

tteeaacchheerr  nnaammee))..  TThhiiss  iiss  II  ddoo  ffoorr  tthhee  HHiigghheesstt  GGoooodd  ooff  AAllll..  SSoo  mmoottee  iitt  bbee  !!””   

33..  VViissuuaalliizzee  aa  CCrryyssttaall  SSkkuullll  iinn  yyoouurr  CCrroowwnn  CChhaakkrraa..  

44..  SSttoopp  tthhiiss  pprroocceessss  wwhheenneevveerr  yyoouu  hhaavvee  ffeeeell  eennoouugghh..  AAnndd  ddrriinnkk  aa  ggllaassss  ooff  wwaatteerr  aafftteerr  

tthhaatt..  

  

TTOO  PPAASSSS  TTHHEE  AATTTTUUNNEEMMEENNTT  ::  

11..  FFiinndd  aa  qquuiittee  ppllaaccee  wwhheerree  yyoouu  wwoonntt  bbee  ddiissttuurrbbeedd..  

22..  CClleeaannssee  tthhee  ppllaaccee  ffiirrsstt  aatt  lleeaasstt  3300  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  ppaassssiinngg  tthhee  aattttuunneemmeenntt..  YYoouu  ccaann  

uussiinngg  RReeiikkii,,  oorr  yyoouu  ccaann  aaccttiivvaattee  tthhee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  ffiirrsstt  ttoo  cclleeaannss  yyoouurr  ppllaaccee..  

33..  SSiitt  oonn  aa  ccoommffoorrtt  ppoossiittiioonn,,  bbuutt  kkeeeepp  yyoouurr  ssppiinnee  ssttrraaiigghhtt..  

44..  VViissuuaalliizzee  aa  cciirrccllee  ooff  1122  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  aanndd  yyoouurr  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhiiss  cciirrccllee  

((SSeeee  TThhee  PPiiccttuurree  bbeellooww)),,  wwiitthh  aa  CCrryyssttaall  SSkkuullll  iinn  aabboovvee  tthhee  hheeaadd  //  yyoouurr  ssttuuddeenntt''ss  

CCrroowwnn  CChhaakkrraa..  

55..  MMeennttaallllyy  ::  ""NNooww,,  ii  sseenndd  tthhee  1133  CCrryyssttaall  SSkkuullllss  AAttttuunneemmeenntt  ttoo  ......  ((MMeennttiioonn  yyoouurr  ssttuuddeenntt  

nnaammee))  aatt  ......  ((SSttuuddeenntt  llooccaattiioonn))..  II  aasskk  GGoodd  ttoo  pprrootteecctt  uuss  dduurriinngg  tthhiiss  pprroocceessss  aanndd  ffoorreevveerr..  

TThhiiss  iiss  II  ddoo  ffoorr  tthhee  HHiigghheesstt  GGoooodd  ooff  AAllll..  SSoo  mmoottee  iitt  bbee  !!””  

66..  YYoouu  ccaann  ddooiinngg  aa  sshhoorrtt  mmeeddiittaattiioonn  aafftteerr  tthhaatt..  



 

©©22000099,,  BByy  SSoouull  UUnnffoollddmmeenntt..  AAllll  RRiigghhttss  RReesseerrvveedd.. 7 

wwwwww..ssoouulluunnffoollddmmeenntt..ccoomm  1133  CCRRYYSSTTAALL  SSKKUULLLLSS  AATTTTUUNNEEMMEENNTT  

  

  

  

  

  

  

Student with a crystal skull in 

the Crown Chakra 

All the red cyrcles is 

12 Crystal Skulls. 
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FFOOUUNNDDEERR’’SS  PPRROOFFIILLEE  

  

HHii  ......  

MMyy  nnaammee  HHaarrii  AAnnddrrii  WWiinnaarrssoo,,  tthhee  ffoouunnddeerr  ooff  DDhhaarrmmaassaattyyaa  WWoorrkksshhooppss  

((NNooww  hhaannddlleedd  bbyy  AArrggaannddiinnii  TTiittiissaarrii)),,  ffoouunnddeerr  aanndd  ddiirreeccttoorr  ooff  SSoouull  

UUnnffoollddmmeenntt  AAccaaddeemmyy..  II''mm  aallssoo  tthhee  ffoouunnddeerr  ooff  sseevveerraall  eenneerrggyy  ssyysstteemmss  ffoorr  

hheeaalliinngg,,  cclleeaarriinngg,,  cclleeaannssiinngg,,  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ootthheerrss..  II''mm  aa  pprraaccttiittiioonneerr  ooff  

sseevveerraall  oorriieennttaall  ttrraaddiittiioonnss  lliikkee  aass  ggTTuummmmoo,,  PPrraanniicc  HHeeaalliinngg,,  IInnddoonneessiiaann  

IInnnneerr  PPoowweerr,,  eettcc..  

II  bbeeggaann  mmyy  jjoouurrnneeyy  iiss  nnoott  iinn  tthhee  RReeiikkii  HHeeaalliinngg  SSyysstteemmss,,  bbuutt  iinn  tthhee  TTrraaddiittiioonnaall  MMyyssttiicc  

JJaavvaanniissmm..  IInn  tthhee  eenndd  ooff  22000011,,  II  ttooookk  mmyy  ffiirrsstt  aattttuunneemmeenntt  aanndd  bbeeccoommee  aa  RReeiikkii  MMaasstteerr  eeaarrllyy  

22000022..  SSiinnccee  tthheenn  ii  bbeeccoommee  aa  cceerrttiiffiieedd  RReeiikkii  MMaasstteerr  TTeeaacchheerr  aanndd  hhaass  bbeeeenn  aattttuunneedd  ttoo  aa  llaarrggee  

nnuummbbeerr  ooff  hheeaalliinngg  mmooddaalliittiieess..  II''mm  aallssoo  aa  MMeennttaall  TTrraaiinneerr,,  II  oofftteenn  pprroovviiddee  tthhee  mmeennttaall  ttrraaiinniinngg  

ffoorr  aannootthheerrss  tthhrroouugghh  mmyy  FFiirreewwaallkkiinngg  sseessssiioonn..  

AAnndd  tthhee  llaasstt,,  II’’mm  aallssoo  aa  wwrriitteerr  //  nnoovveelliisstt..    
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II  HHooppee  YYoouu  HHaavvee  EEnnjjooyyeedd  TToo  RReeaaddiinngg  AAnndd  LLeeaarrnniinngg  TThhiiss  

MMaannuuaall  aanndd  AAllssoo  EEnnjjooyy  YYoouurr  AAttttuunneemmeenntt..  

  
WWiitthh  LLoovvee,,  

  

HHaarrii  AAnnddrrii  WWiinnaarrssoo  
FFoouunnddeerr  OOff  SSoouull  UUnnffoollddmmeenntt  

  

wwwwww..ssoouulluunnffoollddmmeenntt..ccoomm  

  

  

  

  
PPlleeaassee,,  DDoonn''tt  GGiivvee  TThhiiss  MMaannuuaall  AAnndd  AAttttuunneemmeenntt  FFoorr  OOtthheerrss  WWiitthh  FFrreeeellyy..  TThhiiss  

CCaann’’tt  BBee  AAnn  AAttttuunneemmeenntt  EExxcchhaannggee,,  SSwwaappss,,  OOrr  WWiitthh  OOtthheerrss  NNaammee..  

  

IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  aa  sseett  ffeeee  ooff  UUSS  $$2255..9999  ffoorr  rreessaallee  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  bbyy  ootthheerrss..  TThhiiss  

ssyysstteemm  ccaannnnoott  bbee  ppaasssseedd  ffoorr  ffrreeee  bbyy  yyaahhoooo  oorr  aannyy  ootthheerr  ffrreeee  oonnlliinnee  ggrroouuppss..  TThhiiss  

ssyysstteemm  ccaann  bbee  ppaasssseedd  oonn  EEbbaayy  bbuutt  pplleeaassee  kkeeeepp  tthhee  ffiixxeedd  ffeeee  iinnttaacctt..  

  

  

  

  

  

NNOOTTEE  ::  AALLLL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IINN  TTHHIISS  MMAANNUUAALL  AANNDD  

TTHHIISS  SSYYSSTTEEMM  IISS  CCOOPPYYRRIIGGHHTTEEDD..  


