
Zen Life е проектиран да балансира тялото, използвайки по-най-добрия начин това с 

което Природата ни е дарила - полускъпоценни камъни и кристали.  
 

В продължение на хиляди години древните цивилизации са използвали силата на кристалите, за 

да освободят психически, физически и духовни блокажи, като по този начин улеснят свободния 

поток на тялото.  

 

На клетъчно ниво телата ни и 

кварцовият кристал са съставени от 

минерален силициев диоксид. 

Поради това ние сме естествено 

възприемчиви към вибрациите на 

кристалите, тъй като те предават, 

отразяват, съхраняват светлината и 

получават енергия.  

 

Когато кристалите са поставени 

директно върху тялото ви, те имат 

силен вибрационен ефект, който се 

излива от кристала към вас. Според 

закона на физиката, мислите са 

пряка енергия и енергията тече 

през тях.  

 

Всяко една от нашите кристални 

енергийни парчета служи като 

инструмент, който помага на 

мислите на нашето съзнание да се 

свържат с нашето тяло.  

 

Искате ли да научите кой кристал е 

точно за вас? Насочете се към 

нашия Кристален тест и нека 

вашата интуиция ви води до кристалите! 

 

 

АХАТ. 

 

Ако животът ви постоянно се чувства небалансиран, в един аспект върви добре, докато друг се 

върти извън контрол, използвайте полускъпоценните камъни ахат, за да установите стабилност 

със заземителната му енергия. Този кристал бавно, но сигурно ви помага да изградите силните си 

страни и да намалите слабостите си с приемането. С повишена концентрация и увереност, ахатът 

улеснява фокусирането върху това, което е добро в живота ви, така че да можете да се излекувате 

от грешки и да донесете хармония във всичко, което правите. 

https://zenlife.bg/kategoria/poluskapocenni-kamani/


 

АМАЗОНИТ.  

 

Ако умът ви е замърсен с токсична негативност, почистете го с Амазонит. Често болката, която сме 

преживели в миналото, създава енергийни блокове в настоящето. Това може да се прояви в 

трудност да се изразяваме в нашите взаимоотношения или дори в творчески сривове на работа. 

Като наводнявате сърцето и чакрите си с любяща енергия, амазонитът ви отваря, за да освободите 

онова, което ви е наранило, за да можете по-добре да се изразявате във всяка област на живота. 

 

АКВАМАРИН. 

 

Използвайте тези полускъпоценни камъни, за да се понесете на положителните вълни към 

прекратяването, големите промени в живота и по-високото съзнание. Този воден камък отмива 

стреса и страха, оставяйки място за мир и спокойствие в отсъствието им. Аквамаринът предпазва 

психиката от поемане на тъмни вибрации и негативни поведенчески модели. Спокойна е 

същността на плавната течаща енергия на аквамарина. Тя нежно носи подмладяване и 

обновяване на ума, тялото и духа. 

 

 

ЧЕРЕН ТУРМАЛИН. 

 

Скриването под купола на сигурността на черния турмалин, дори и най-лошото енергийно 

понижение не може да спука балона ви. Това е един от най-мощните кристали за защита и 

елиминиране на негативната енергия. Помага да се постави енергийна граница между вас и 

другите, така че да не получавате нежелани енергии. Когато се постави в четирите ъгъла на стаята, 

Черният турмалин запечатва помещението със защитен щит, който разсейва ниската вибрационна 

енергия. 

 

КАРНЕОЛ. 

 

Това е душата на купона. Творческа и уверена, енергията на карнеола мотивира прилив на 

жизненост в сакралната чакра, за да стимулира вашата вътрешна звезда. Използването на 

вълнуващите свойства на карнела ще даде усещане за сила, което може да се окаже особено 

полезно за всеки, който иска да пробие творчески блокове или да се впусне в нови проекти и 

амбиции. С карнеола, ще бъдете сигурни, че ще впечатлите другите с очарованието и жизнеността 

си. 

 

ЦИТРИН. 

 

Произхождащо от френската дума „цитрон“, което означава лимон, вибрацията на този кристал е 

всичко друго, но не и кисело! Сладкото е същността на тези полускъпоценни камъни. Тяхното 

слънчево отношение култивира енергия, която е плодородна за растеж. Енергизират чакрата на 

слънчевия сплит, за да излъчва енергия, центричност, увереност и издръжливост. Цитринът е един 

от малкото камъни, които, вместо да абсорбират отрицателна енергия, я изчистват. Това създава 



терен за щастие и светлина, така че духът да е отворен за положителни възможности. 

 

ПЛАНИНСКИ КРИСТАЛ. 

 

Ясно е, че кварцът може би е рокзвезда сред кристалите, но не е дива - споделя светлината на 

прожекторите. За онези, чийто дух се нуждае от осветление, чистият кварц донася яснота на 

сенките в ума. Универсален лечител, той свързва всички чакри, за да осигури баланс и хармония. 

Неговата способност да бъде програмиран за проявление не е като всеки друг кристал. Издигайки 

мисли и перспективи, чистият кварц ще ви помогне да проявите своите намерения, както никога 

досега. 

 

ФЛУОРИТ. 

 

Прегърнете енергията на флуорита и се понесете в тези сладки сънища. Нека флуоритът ви води от 

състояние на безпокойство към състояние на спокойствие чрез очистване на ума и околната 

среда. Това е абсорбиращ кристал, който ще неутрализира цялата негативност около него. 

Неговите дъгови нюанси ви очистват духовно и ви изпълват с мир, радост и щастие. Спането близо 

до или медитираното с флуорит осигурява умствена яснота и хармония между чакрите. 

 

ГРАНАТ. 

 

Не цялата енергия трябва да дойде в чаша с размер Венти; регенерирайте кристалния си път с 

гранат и ще имате цялата жизненост без предстоящия крах. Чрез възбуждането на чи, или 

жизнената сила, в рамките на физическото тяло, гранатът ви насърчава да излезете и да 

помиришете розите. Той изчиства всякакви енергийни блокажи в тялото, които ви пречат да 

живеете напълно. Хванете деня и целия си потенциал с помощта на този камък за подобряване на 

здравето, страстта и удоволствието. 

 

ЯСПИС. 

 

Той е като онази екипировка, която носите на първите си срещи или тази огърлица, която носите 

на интервю за работа - винаги носи късмет. Чрез събуждане на нова гледна точка в чакрата на 

третото око, камъка яспис ви отваря за просперитет и изобилие. Древната му мъдрост може да 

придаде проницателна енергия на съвременните ви проблеми. Чрез въвеждането на чувство за 

мир и чистота в ума, нефритът насочва духа, докато има ясна визия за това кой наистина е 

предназначен да бъде. 

 

ЛАБРАДОРИТ. 

 

С мистичната енергия на лабрадорита, искрите от неон ще осветят пътя към вашата съдба. Това е 

полускъпоценен камък на магията и любопитството. Носенето или задържането на лабрадорит ви 

помага да достигнете по-високо състояние на съзнанието. Това е и защитен камък, така че ще 

запази енергийното ви тяло на земята, като ви позволява да изследвате разширените състояния на 

Вселената. Свързвайки и лекувайки всички чакри, той увеличава умствената и духовната сила. 



Лабрадорита ви отваря, принуждавайки ви да станете достатъчно самоуверени, за да видите 

каквото искате. 

 

МАЛАХИТ. 

 

Трудна любов от един твърд кристал, Малахит е приятел, при когото отивате, когато имате нужда 

от нефилтрирани съвети за взаимоотношения. Ако изглежда, че нещо не е наред във 

взаимоотношенията ви, камъка може да очисти чакрите и да ви доведе до осъзнаване на това, 

което не работи. Това е един от най-мощните трансформационни кристали за сърцето. Той 

осигурява емоционален баланс, който ви насърчава да предприемете действия за премахване на 

негативните модели и трансформиране. 

 

ЦЕЛЕСТИТ. 

 

Името идва от латинската дума за небесното, а неговите вибрационни напрежения със сигурност 

ще се почувстват като нирвана за един хаотичен ум. Интензивността на този вибриращ кристал е 

достатъчно мека за да успокоява. Ако изпитвате безпокойство от непознати ситуации или трудни 

взаимоотношения, доверете се на полускъпоценните камъни Целестит за да ви помогнат да се 

примирите. Като ви внушават спокойствие, ще бъдете по-добре подготвени да се справите с това, 

което живота ви сервира. 


