
 

Voda je izvor vsega življenja, zato je takšna 
ki ima popolno kristalno strukturo ravno tako 

nepogrešljiva kakor čisti zrak.  

Običajna pitna voda iz pipe ali plastenk je iz 
energetskega stališča popolnoma mrtva. 

Vsa prvotna struktura, ki jo ima ko priteče 
iz vrelca, se zaradi črpalk, cevovodov in 
kemične obdelave popolnoma izniči. Voda 

izgubi vso svojo energetsko moč in 
našemu organizmu ne more več pokrivati 

niti najosnovnejših potreb po mineralih, kisiku 
in energiji.  



Najbol j  uč inkovi t  nač in,  da vodi  povrnemo izgubl jeno energ i jo,  je 
VITALIZIRANJE (oživitev) s pomočjo kristalov. Nekaj neodvisnih skupin 
svetovnih znanstvenikov je stvar zelo resno raziskalo in so prišli do presenetljivih 
odkritij. Ugotovili so, da pazljivo izbrani kristali povrnejo vodi vse energetske vi-
bracije in vso prvotno moč, ki jo je imela takrat, ko je privrela iz naravnega vrelca. 
Ugotovili so, da kombinac i ja  k r is ta lov iz  

  povrne vodi vso izgubljeno bioenergetsko 
vrednost, jo obogati s kisikom, bistveno pa tudi izboljšajo njen okus. Ti kristali 
imajo ravno takšne vibracije in informacije, ki jih živi organizmi najbolj potrebuje-
jo. Voda jih sprejme in nam jih z zaužitjem zopet posreduje. Namesto rožnate-
ga kremena lahko popolnoma enakovredno uporabimo tudi CITRIN.  

Ametist - odpravi glavobole, migrene in nervoze. Povrne nam elan za delo, blaži 
hormonske motnje in diabetes. Čisti kri in vpliva na dobro počutje. 

Rožnati kremen - s pitjem eliksirja bistveno zmanjšamo možnost infarkta! 
Najbolj je cenjen pri vseh boleznih srca, ožilja in oči. Izboljša sposobnost razmiš-
ljanja in sproži delovanje encimov, ki omogočajo vse kemijske reakcije v tele-
su. Prepreči izčrpanost telesa in ugodno vpliva na vse spolne funkcije.  

Gorski kristal (kamena strela) - Je osnovni kristal in izboljša delovanje vseh 
ostalih kristalov. Ima splošen poživljajoč učinek, krepi imunski sistem, ugodno 
vpliva na prebavo in telo zelo hitro napolni z energijo. Umiri nervoze, stres in teža-
ve z živci. 

Učinkovanje vitalizirane vode - Uporabljamo jo povsod, kjer uporablja-

mo tudi običajno pitno vodo: za pitje, kuhanje, umivanje telesa in las, zalivanje rastlin in 
za domače živali. Ugodne učinke bomo opazili že po nekaj dneh uporabe! 
Oskrbi nas s polno vitalnostjo naravnega vrelca, saj ima visoko bioenerget-
sko vrednost in je zelo bogata na atomarnem kisiku. To vrsto kisika lahko telo brez 
predhodnih pretvorb direktno sprejme. S pitjem popolnoma obnovimo izgubljeno 
energijo, izperemo škodljive snovi iz organizma, izboljšamo krvno sliko in uravnamo 
telesno težo.  

Ravnanje s kristali je zelo enostavno: položimo jih v stekleno 

posodo,prostornine od enega do dveh litrov in jo napolnimo z navadno vodo. 
Kristale pustimo učinkovati vsaj  6 ur. V tem času voda od njih prevzame vse informaci-
je, vibracije in strukturo ter se na tak način obogati z energijo. Po šestih urah lahko 
vodo pustimo kar na kristalih, ali pa jo prelijemo in natočimo drugo.  

Čiščenje kristalov. Enkrat mesečno moramo kristale prekuhati, nato pa 

jih za 2 do 3 ure izpostaviti soncu. S kuhanjem odstranimo morebitne mikroskop-
ske alge in apnenec, ki se zaradi obilice kisika lahko začnejo razvijati na kristalih. 
Očistiti moramo tudi stekleno posodo, v kateri vitaliziramo vodo.  

Uporaba vital izirane vode je brez stranskih učinkov, zato jo lahko v 
neomejenih količinah nepretrgoma uporabljamo skozi daljše časovno 
obdobje. Pazi t i  moramo, da se nam kristal i  v  vodi  ne odkruši jo.  Na j -

bo l je  je ,  da  vodo preced imo skoz i  čajno sito ali kakšno tkanino.  



DOPOLNILNI KRISTALI ZA ENERGIZIRANJE VODE 

Osnovni set kristalov za energiziranje vode lahko 
dopolnimo še z mnogimi drugimi kristali in s tem 
dosežemo še bolj ciljane učinke. Pripravimo eliksirje, 
katere lahko pijemo, z njimi kuhamo, se umivamo, ali pa jih 
vtiramo v kožo.  

SPOMIN in USTVARJALNOST *Sodalit in Jaspis*  

Za boljši spomin, lažje učenje in večjo ustvarjalnost se priporoča pitje elik-
sirja z dodanim sodalitom ali jaspisom. Poznana sta kot kamna učenjakov, 
ker krepita spomin, zato ju še posebej radi uporabljamo pri učenju in 
študijskih naporih. Priporoča se pitje vsaj pol litra eliksirja pred in med uče-
njem! 

SVEŽINA IN VESELJE *Karneol*  

Osnovnemu setu kristalov dodamo kristal karneola in eliksir uporabi-
mo kadar se nam zdi, da potrebujemo več svežine in veselja. Kristal 
karneola nam bo dal še dodatno energijo, prinesel osebne uspehe in 
dvignil samozavest. Ugodno učinkuje proti raztresenosti, bolečinam 
in pri revmatskih obolenjih. 

TRENUTKI SREČE *Žad* 

Žad je že od nekdaj poznan kot prinašalec sreče, zato nas dodaten kristal 
napolni z občutkom sreče, zadovoljstva in harmonije. Krepi srce, 
znan pa je tudi kot varovalni kamen, prinese pa nam tudi notranji mir in 
harmonijo. 

RAZVAJANJE IN SPROSTITEV * Aventurin in Obsidian* 

Aventurin ali Obsidian, dodana k osnovnemu setu kristalov za vodo odže-
neta stres, nervoze in psihične bolečine. Povečujeta ustvarjalnost in preže-
neta skrbi. Krepita spomin, povečata odpornost in pospešita okrevanje po 
operacijah. Uporabljati bi ju morali vsi, ki doživljajo psihični napor.  

MOČNE KOSTI  *Kalcit in Magnezit*  

Jutro začnemo s kozarcem eliksirja, kateremu smo dodali kristal kalcita - v 
trenutku nas napolni z dobro voljo. Je najboljši eliksir pri vseh boleznih 
kosti in zobovja. Kalcit nam poveča samozavest, odločnost in vztrajnost. 
Priporoča se ob pomanjkanju energije in volje. Prav tako je priporočljiv za 
uravnavanje prebave. 

NEGA KOŽE IN TELESA *Oniks* 

Eliksir z oniksom je najboljši proti vsem vrstam alergij in kožnih bolezni. 
Za splošno vitalnost, trdno zdravje in mladosten videz je potrebno 
vsakodnevno pitje eliksirja, z njim pa tudi masiramo kožo. Odpravili bomo 
akne in ostale kožne bolezni. Oniks se priporoča tudi proti izpadanju las in 
slabosti. 



LEPŠI SPANEC   *Hematit in Amazonit* 

Vsak večer pred spanjem popijemo 2 do 3 dl energizirane vode, ki smo ji do-
dali hematit ali amazonit. Takšen eliksir bo v kratkem času prispeval k laž-
jemu in boljšemu spancu. Eliksir popijemo uro pred spanjem, se sprostimo 
in umirimo svoje misli. Pitje eliksirja iz hematita pospeši tvorbo rdečih krvnih 
telesc, uravna krvni tlak in preventivno deluje proti infarktu.  

ŽIVAHNI IN VITALNI    *Magnezit in Howlit* 

Preden se odpravimo na kakšno rekreacijo, spijemo kozarec eliksirja z dodat-
kom magnezita ali howlita. Ta bo poskrbel za krepkejše mišice, stabilnejše kosti 
in dobro kondicijo, tako da se po vadbi počutimo bolj uravnoteženi in zadovoljni. 
Ta eliksir razstruplja telo, z njim pa odpravljamo tudi slabe razvade. 

SAMOZAVESTNO V NOV DAN   *Ahat* 

V življenju največ dosežejo tisti, ki premorejo veliko energije in samozave-
sti. Eliksir z ahatom nam pomaga, da postanemo družabni, odprti in vedno do-
bre volje. Uporabljamo ga pri vseh pomembnih odločitvah. Eliksir iz aha-
ta je odličen pri boleznih prebavil in sečil. Z rahlo ogretim eliksirjem izpira-
mo vnete oči. 

REGENERACIJA TELESA    * Tigrovo oko* 

Vsakodnevni stres in nezdrava prehrana v naše telo vnašajo strupe in povzro-
čajo neravnovesje. Da bi telo očistili teh strupov, je pitje eliksirja z dodatkom ti-
grovega očesa nujno. Povrnilo se nam bo dobro počutje in vitalnost. Pri 
paradontozi, ustnih razjedah in boleznih zobovja dosežemo odlične učinke, 
če z eliksirjem spiramo usta. 

OH TI NADLEŽNI KILOGRAMI    *Čadavec*  

V današnjem času smo mnogo bolj uspešni, če nimamo prekomerne teže. Ven-
dar je to pri obilici visokokalorične hrane in siromašnih telesnih aktivnostih izre-
dno težko doseči. Rešitev se ponuja v obliki eliksirja, kjer osnovnemu setu doda-
mo še kristal čadavca. Tega eliksirja popijemo vsaj liter na dan. Takoj bomo ob-
čutili kako lakota mineva, pa tudi želja po hrani se nam bo zmanjšala. Pomaga 
nam tudi premagati »Jo-Jo« efekt. Ta efekt pozna marsikdo, ki je že hujšal - 
najprej shujšaš, po hujšanju pa se zrediš še za več kilogramov. 

 

 

http://www.ahat.si

