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ВЪВЕДЕНИЕ 

Кристалотерапията – лекуването с помощта 
на целебни камъни и минерали – съчетава хар-
монично както медицинските знания на Изтока, 
събирани от мъдри хора в продължение на хи-
лядолетия, така и съвременните научни пред-
стави за електромагнитните излъчвания и въл-
ните. От древни времена и до днес благотворни-
те свойства на естествените кристали помагат 
на човека в жизнения му път. Простото и удобно 
използване и ефективността на тези целебни 
средства са привличали не само лечителите в 
миналото. Все повече наши съвременници, кои-
то се стремят да живеят в хармония с природа-
та, да запазят и укрепят здравето си с естестве-
ни методи, обръщат внимание на удивителните 
свойства на кристалите.

Ключовата идея на кристалотерапията се 
състои в стимулирането на жизнените сили на 
човешкия организъм и неговите способности за 
самолечение. Как? Чрез въздействието на мал-
ки природни излъчвания (за да не предизвикат 
странични ефекти), но същевременно те леко 
да превишават естествените въздействия (за да 
тласнат силите на организма в нужната за лече-
нието посока). Естествените полета ни влияят 
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оптимално, тъй като през дългата еволюция чо-
век се е приспособил добре към тях.

В действителност целта на кристалотерапи-
ята не е лечението в традиционното разбиране 
на това понятие. По-скоро целта е да хармони-
зира, да балансира съотношението „човек-при-
рода“, тялото да се лекува със средствата, които 
е предвидила самата природа.

В този аспект кристалотерапията може да 
се разглежда като начин да бъде върнат живи-
ят организъм към първоначалната, естествена 
електромагнитна среда, в която някога се е за-
родил животът на Земята. Съвременните хора, 
живеещи в ХХІ век, се оказаха рязко и безми-
лостно откъснати от тази естествена среда в 
резултат от техногенните условия на цивили-
зацията, които сами си създадоха. Връщайки 
човешкия организъм към началото, можем да 
го приведем в хармония с околната среда. Или 
можем да обобщим: ако всяка единица на Ми-
розданието, от най-малката частица до звез-
дите-гиганти, започне да съществува така, че 
протичащите в нея информационно-енергийни 
процеси да бъдат в строго съответствие със съ-
щите процеси във Вселената, тогава нито една 
единица на Мирозданието, било тя звезда или 
човешки организъм, няма „да се разболее“, а още 
по-малко „да умре“.
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КРИСТАЛИТЕ И КВАНТОВАТА 
МЕДИЦИНА

Кристалотерапията в аспекта на кванто-
вата медицина цели възстановяване на хомеос-
тазата1 на организма на информационно, енер-
гийно и соматично ниво. Тя се основава на взаи-
модействието между нискоенергийните (кван-
тови) дози (значения) на екологично чистите 
електромагнитни вибрации на кристалите, от 
една страна, и информационно-енергийните 
структури на човека, от друга.

В тази книга ще говорим само за една него-
ляма област от квантовата медицина – онази, 
която се занимава с въздействието на електро-
магнитните колебания на природните минера-
ли върху човешкия организъм с цел неговото 
оздравяване и укрепване. Това е книга за онези, 
които искат да разкрият тайните, скрити в ка-
мъните и минералите, и да насочат техните це-
лебни сили в своя помощ.

1 Хомеостаза – свойство на една отворена сис-
тема, особено на живите организми, да регулира въ-
трешната си среда така, че да поддържа стабилно, 
постоянно състояние чрез многобройни корекции 
на динамичното равновесие, управлявани от вза-
имосвързани регулаторни механизми. – Бел. прев.
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Какво означава „въздействие с кристали“, 
казано на човешки език? Да се опитаме да раз-
гледаме по-подробно предмета на обсъждането, 
който засега за нас представлява само сухо на-
учно определение.

Положителният и ефикасен резултат от въз-
действието с кристали се основава на целена-
соченото въздействие на малки дози (кванти) 
електромагнитни вибрации. С други думи, ста-
ва въпрос за благотворното влияние на естест-
вени, близки до природните, фактори на елек-
тромагнитното въздействие върху жизнените 
процеси в целия организъм и в неговите отдел-
ни части. Тъй като при това се използват мал-
ки енергийни въздействия, те, от една страна, 
се оказват изключително ефикасно средство, 
което може да върне обратно възникналия в 
организма аномален процес. От друга страна, 
благодарение на малките дози вибрации този 
вид лечителство е абсолютно безопасен и няма 
противопоказания.

***
При терапията с лечебни кристали нашият ор-

ганизъм се възприема като нещо повече от прост 
сбор от плът, кръв, мазнини и нуклеинови кисе-
лини. Съвсем естествено, ако човек си помисли, 
от тези съставки нашето тяло би представлявало 
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безпорядъчна и хаотична смесица от разнообраз-
ни вещества. Но не е така и затова е логично да 
предположим, че има някаква жизнена сила, коя-
то поддържа и организира всички съставни час-
ти – нашите молекулярни структури.

Тази сила изгражда от съвкупността от ор-
ганични вещества живи, дишащи и мислещи 
хора – нас и вас! Тази жизнена сила е въплъ-
щение на духа, който вдъхва живот във всички 
живи същества. И тепърва предстои учените да 
разгадаят в подробности тази уникална форма 
на фината енергия.

Но за съжаление, засега духовното, енергий-
ното измерение не се изучава в медицинските 
учреждения и не се приема безусловно от всички 
лекари. Ала независимо дали го признаваме или 
не, ние задължително трябва да отчитаме енер-
гийния аспект на битието, ако искаме дейст-
вително да разберем откъде идват болестите, 
какъв е залогът за нашето здраве и как трябва 
да се развива личността, за да не се разруши от-
вътре. Връщайки се към казаното по-горе, ще 
отбележим следното. Първо, в действителност 
човек представлява сложно организирана сис-
тема, която функционира по собствени закони. 
Тази система представлява комплексно взаимо-
действие и взаимно влияние на физиологиче-
ските, психическите и енергийните компонен-
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ти. Второ, върху здравословното състояние на 
човека оказват влияние най-различни фактори: 
и неговото психическо и емоционално състоя-
ние, и социалната среда, и екологичната обста-
новка в региона на местоживеене. В ежедневие-
то много важни са здравословната храна, здра-
вият сън, нормалното физическо натоварване. 
Тъй като обстоятелствата, които влияят върху 
здравето, са много и твърде различни, за да се 
помогне на човек да се излекува, трябва да се 
съчетаят няколко метода за въздействие върху 
едни или други сфери от човешката дейност.

На практика енергийно-информационното 
въздействие върху човека помага за прочист-
ване на неговите фини тела, за стабилизиране 
на психическото и емоционалното състояние, 
за по-лесна и безконфликтна социализация и 
най-важното – за неговото излекуване. Но за да 
протече ефикасно оздравителният процес, най-
добре е да се използват успоредно следните ме-
тоди:

– психоанализа;
– психология;
– различни духовни практики;
– лечение с билки;
– всякакви видове спорт;
– физическо прочистване на организма;
– диети и методи за рационално хранене;
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