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РОЗОВ КВАРЦ





QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz — 
кристална есенция от розов кварц. 

Това е уникален продукт,
създаден в швейцарската лаборатория

Swiss Kristall. 
В неговото производство се включват 

най-новите технологии 
за кристална екстракция и многовековния опит 

за използване
 на кристалите в различните традиции.

Продуктът е предназначен 
за хора, заинтересовани от поддържане

и укрепване на своето здраве,
развитие на своето тяло и мозък.

Храненето с кристалната есенция от розов кварц 
е важно за решаване на много задачи 

от физически и психически характер.
Приемайки този продукт, ние съхраняваме 

клетките на тялото и мозъка и ги предпазваме от 
разрушения, добиваме особена лекота и свежест. 

Есенцията помага да се освободим от 
разрушителните колебания в кръвоносната и 
кожната система. Решава редица проблеми в 

съдовете на главния мозък, подобрява процесите 
в мускулните групи.

Благодарение на мекото си въздействие тя помага 
да се успокоим, отпуснем,  

подредим емоциите си и подхраним чувствата си.

QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz —  
това е нещо лично ваше. 
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Всеки кристал в природата представлява определен вид 
напрежение, имащо своята енергетическа честота, която се 
измерва в херци. Човекът е способен да влиза в качествено вза-
имодействие и резонанс с тази честота за сметка на правилни, 
осъзнати и контролируеми практики, свързани с възприема-
нето на кристалите или т.н. йога хранене.

Основно свойство на храненето с кристали е получава-
нето на напрежението, което представлява всеки кристал. 
Изкуството на хранене с кристали включва в себе си различни 
способи на възприятия – от външно носене на украшения до 
употребата на кристални есенции, т.е. кристална екстракция, 
която се явява най-ефективния метод за извличане на силата 
на кристала.

Какво представлява кристалната  есенция?
Кристалната есенция представлява екстракция, получена в 

резултат на дълга и задълбочена лабораторна работа, имаща за 
цел да съхрани всички свойства на кристала.

Напрежението, което се съдържа в кристалната есенция е в 
състояние да прониква във вътрешните органи на тялото и да 
резонира с тях, хранейки ги.

Приемането на есенцията изменя енергетическата честота 
на тялото на човека, повишавайки показателите му.

Напрежението, предизвикано от кристалната есенция 
няма времева  природа и изразява невремеви закони.

        а храненето с кристалиE





Защо именно с розов кварц?
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz е кристална есен-

ция, изработена от кристал на розов кварц с необходимата за 
вътрешно хранене степен на напрежение. Продуктът има кри-
сталическа структура и честота, влияеща на кръвните клетки, а 
по-точно на еритроцитите. Основната задача на есенцията е да 
подреди тези клетки, да формира  един по-строен модел на био-
логично пространство в човека и да го настрои към по-високи 
честоти.

В йога храненето той е най-нежният и лек за възприемане 
минерал, даващ усещането за младост във всяка възраст. Той ни 
учи как да възприемане кристалното хранене въобще, учи ни на 
удовлетворение от умението да се приема високовибрационна 
храна, привнася чувство на екстатичност и дава енергетическо 
напълване.

Розовият кварц — символ на постоянна младост, който 
непрекъснато се противопоставя на разрушителните процеси.

Храненето с розов кварц постига изменения, които са 
изключително важни.

Розовият кварц не само изменя общото състояние на 
тялото, но е способен да го поддържа, т.е. да му помага в усвоя-
ването на причинените от него вибрации. Есенцията от розов 
кварц е учител за взаимодействието с кристалите.

Той позволява да пренастроим психологията на отношени-
ето си към храненето въобще,  където основен аспект се явява 
изкуството на усвояване на енергията, а не реакцията на хра-
ната като такава.

X  ранене с розов кварц



Това означава, че храненето с кристали не може да се раз-
глежда от гледна точка на бълтъци, мазнини, въглеводороди, 
витамини и т.н., а с позицията на напрежението, създадено от 
кристала, предназначено да храни преди всичко костния мозък 
и ендокринната система. То може да се нарече „безотпадъчно“ 
хранене, защото се абсорбира изцяло от организма, което 
създава идеални условия за хранене на тялото и поддържане на 
физиологическите ме качества.

Напрежението на кристалическата есенция от розов кварц 
е насочено към съхранение на всички физико-енергетически 
свойства на тялото и едноременно генериране на нова потреб-
ност към качеството на хранене. От общото състояние на 
тялото зависят потребностите на човека и неговия поведенче-
ски характер, който му налага едни или други вкусове.

Храненето с розов кварц ни учи как да изменяме нашето 
вътрешно пространство, задействайки законите на регенера-
ция, акумулиране на енергия и как да отскочи от своите базови 
мощности. Това не са просто някакви усещания, това е под-
включване на тялото към механизъм на работа, с направление 
за усъвършенстване на своята природа и едновременна акти-
вация на процесите, които не са могли да се включат поради 
употребата на низкочестотна, груба храна.

Като цяло за да се сдобием с реален резултат от въздействието 
на есенцията е нужно  спазването на дисциплина и строга диета.

Практическа полза
Есенцията е полезна за подхранване клетките на кръво-

носната и лимфната система. Може да се използва като само-
стоятелен продукт и като добавка към други формули. Но 
най-значителна е ползата от влиянието й върху мозъка, като 
най-благоприятно е въздействието върху теменните и темпо-



ралните части. Укрепва психиката, прави човека по-спокоен и 
устойчив, дарявайки го с чувство на лекота. 

Продуктът разтваря, намалява грубите вълни в тялото 
и ги довежда до устойчивост, най-ефективно изразено при 
сърдечносъдовата система на тялото, кожата и епителната 
тъкан, лимфата. 

Кристалическата структура позволява той да резонира с 
биохимичните процеси в тялото (ориентирани по рождение 
към времевото пространство) и да внесе в него квантово уси-
лие (импулс на невремево пространство), в което се сътои 
особената ценност и важност на този минерал.





       еликото деяние

Макрокосмически пропорции на розовия кварц 
Използването на розовия кварц има древна история и 

ни отвежда, преди всичко, във времената на Древен Египет, 
Гърция и Рим. Особените качества на розовия кварц са предо-
пределили и отношението към него като към камък, надарен с 
лъча на божествената светлина, която при древните гърци се  
представя от богинята Хеба.

Може да се каже, че розовият кварц постоянно възпроиз-
вежда състоянието и преживяването, свързани с младостта. 

Келтската традиция свързва розовия кварц с бога на мла-
достта Енгус, който подобно този минерал олицетворява мла-
достта и свежестта.

Също така съществува легенда, че в търсенето на вечна 
младост алхимикът Алесандро Калиостро (Джузепе Балзамо, 
1743–1795) е правил прахчета, използвайки розов кварц.

В християнската традиция розовият кварц се счита камък 
на добрите ангели.

Всичко това може да се свърже с научните теории за вибра-
циите, основани на простия принцип от физиката, съгласно 
който цялата материя вибрира.

Розовият кварц вибрира на честоти, които могат да взаи-
модействат и резонират с честотите на човешкото тяло, да го 
подхранват и лекуват.

B 



Процес на производство 
Есенцията QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz се про-

извежда в специализирана лаборатория с използването на тех-
нология, позволяваща да се съхранят всички полезни свойства 
на кристала. Производството се опира на опитността в използ-
ването на кристалите от даоската /китайската/, античната и 
средновековната европейска алхимия, където изготвянето на 
подобни есенции се е наричало „великото деяние“, отчитайки 
качеството и сложността на процеса.

В тази работа непосредствено участие има даоския 
алхимик Дзие Кун.

В процеса на производство се включват няколко етапа:
Подбор и подготовка на минерала
Отлежаване и настройка
Довеждане на формата на кристала до тяло на кристала
Хранене на тялото на кристала
Извеждане на интегралното усилие
Сублимация
Пренасяне на напрежението на кристала в среда, която 

е може да бъде усвоена от тялото на човека 
Ембрионално отглеждане на кристала
Отглеждане на ембрионалната геометрия на розовия кварц
Фиксиране на етерното тяло на кристала 
Фиксиране на субстанцията
В резултат от всички тези процеси, кристалът се превръща 

в течна субстанция, готова за вътрешно приемане. Производ-
ството трае около една година и представлява уникален процес 
на пренасяне на напрежението на кристала в есенция. Важно е 
да се отчете не само пренасянето на напрежението, но и създа-
ването на условия при производството, които усъвършенстват 
тялото на самия кристал.

Това е важна част от разбирането на алгоритъма на пра-
вене и обедиинението на единна верига от резонансни усилия 



по отношение на кристала – това са усилия, формиращи физи-
ческо, биохимично и енергийно взаимодействие.

Важно за работата се явява висококачественото стъкло, от 
което е направен съдът, в който се съхранява есенцията. 

Интересен аспект от производството е въпросът за консер-
вирането и отглеждането на кристала. Формулата на есенцията 
е такава, че продължава да усъвършенства себе си и след при-
готвянето й.

Но за тази цел, кристалът трябва да има хранителна среда, 
която се приготвя в течение на една година с използването на 
специална спиртна настойка, а самата тя представлява енер-
гийно активен консервант, който не само напълно се усвоява 
от тялото, но е и полезен за него. Тази резонанса формула се 
създава специално за кристала, за да го поддържа и подхранва. 

Друг важен момент от създаването на формулата е да се 
подсигурят условия на съхранение, които да запазят полезните 
качества на есенцията, нейното законсервиране.

Това се достига за сметка на зафиксиране, така че да се 
защити изцяло от външни фактори на влияние.

В противен случай, кристалът ще реагира на обкръжава-
щите го полета и вибрации и това може да наруши вътрешните 
връзки и напрежението на кристалната есенция.

Кристалната есенция от розов кварц се явява активна фор-
мула, основана на физическите характеристики на розовия 
кварц. Кристалната структура определя интегралното ниво на 
есенцията, т.е. нейната сила.



Свойства на есенцията от розов кварц

простран-
ствена 
честота:
432 Хц

Кристалната есенция на розовия кварц се 
явява фрагментарно проявление на частите на 
нашата Вселена, изобразява невремева сила
в условията на времеви параметри на Земята и 
има своя честотен еквивалент в 432 Хц. 
Това е важна честота, характеризираща се с 
неразрушима енергия, която може да усвоява  
всеки човек.

резонансна 
честота:
105,8 Хц

Резонансната честота — тя е резултат и 
характерна настройка на розовия  кварц на 
невремеви показатели. 

Твърдост:
7

Твърдостта удържа розовия кварц в законите на 
невремево пространство. Защитава тялото от 
понижение на енергопоказателите.

Цвят:
розов

Розовият цвят на този кварц се дължи на йоните 
на желязото, титана и мангана. Свързаното с този 
минерал състояние на съзнанието може да се на-
рече розово излъчване. Притегляне на комфорта 
– това е илюминацията на розовия кварц. 
Потребността всичко да се  вижда в розово е сил-
но заложена в операционната система на мозъка. 
Кристалната есенция на розовия кварц като че ли 
позволява чрез природата на цвета да се реализи-
рат меки, леки мечтания. Тава е важно и от гледна 
точка на преживяванията, които трябва да фор-
мират самоувереност. Дори може да се каже, че 
благодарение на силата на кристализирания цвят, 
есенцията от розов кварц се превръща в запис на 
вътрешното пространство на човека, позволява да 
се съхрани състоянието на детство.



вътрешна 
илюминация:  
перлена

Вътрешната илюминация или блясъкът на криста-
ла – това са неговите светлинни характеристики. 
Вътрешната илюминация се явява важен обект 
на внимание при производството на есенцията. 
Тя помага на организма на човека да се съхрани в 
естествени настройки, като го извежда от състо-
янията на мозъка, довеждащи до понижаващи 
раздразнения и психични отклонения.
Консервирайки необходимата вибрация на есен-
цията, можем да кажем, че става въпрос за особен 
мастер-ключ в розовия кварц, който специално 
генерира оздравителните процеси в нашето тяло, 
което не бива да забравяме, че също има течна 
кристална основа.





           ак                                   
да използваме продукта?
K

Приемането на есенцията предполага вътрешна готовност 
за дисциплина към този вид хранене; съблюдаване на ритъм 
при приемането на високочестотна храна; и промяна на отно-
шението към качеството на храненето въобще.

Схемата на прием се дели на няколко нива. 

Хранене с розов кварц
Използването му в качеството на самостоятелно хранене 

е насочено към укрепване на общата кондиция на тялото и се 
явява подготовка към обучението за хранене с кристални есен-
ции. Приемат се от една до три капки ежедневно в първата 
половина на деня. Два часа до и след приема на розов кварц да 
не се приема никаква храна.

Пример: Прием в 10.00, първо хранене в 12.00.

Хранене Nutri Q
В системата на йога на храненето, където се използват и 

други кристални есенции може да се приемат от пет до осем 
капки. Приемът е един път седмично с носител като зелен чай 
или директно чрез смесване със слюнка. Препоръчват се дните 
вторник и петък. 



Алхимично хранене
Алхимичното хранене е хранене за хора с особени умения. 

Целта е изменение и усъвършенстване на енергийното дишане. 
Това е вид практика и тя изисква дълбоко съсредоточаване и 
проследяване на измененията. Предполага по-голям обем 
от есенцията – 13 капки. Такова количество активира вътре-
утробното или зародишното дишане. Приемът трябва да се 
осъществява в максимален покой. Четири часа – два преди и 
два след приема – да не се приема никаква храна. По желание 
може да се пие зелен чай.

Диета с розов кварц
Диетата с розов кварц е най-интересния процес, който 

може да се познае при взаимодействието с кристала. Приемът 
се осъществява по следната схема: прием първи ден, след сед-
мица - прием три последователни дни, и след още една седмица 
- последователно седем дни.

Този вид диета е насочен към подмладяване и възстановя-
ване на съдовете и оживяване на цялото тяло. Препоръчва се 
за освобождаване на тялото от програмите на разрушение. По 
време на диетата, която започва три дни преди първия прием и 
завършва три дни след последния прием е важно да не се при-
емат животински белтъчини, всякакви захарни изделия, както и 
мазни храни и хляб.

По време на диетата кристалната есенция се приема на 
всеки два часа по една капка през деня, включително и през 
нощта. В дните на приема трябва да се избягва плътна храна. 
Препоръчват се вода и билкови чайове ок. 2-3 литра на ден.

Прием 
Кристалите се явяват най-подредената структура, която 

съществува в природата.



Функцията на състоянието на кристала е насочена не към 
разсейване на енергията, а на акумулиране. Той е способен да 
реагира на всякакъв вид енергия и да взаимодейства с нея. Кри-
сталната структура – това е висша форма на материя и нейното 
пълноценно изучаване все още продължава.

Да се създаде хранене с кристали – това е сложна и 
голяма задача.

Продуктът е официално признат в Швейцария и разрешен 
за продажба, както в аптеките, така и на други места, където се 
предлагат натурални продукти. Сертифициран е в Русия и съот-
ветства на всички норми на безопасност, но дозировката на при-
ема трябва да бъде съгласувана със специалист преди покупка.

  Предупреждение
Следва да се има предвид, че като лекарствено сред-

ство продуктът не е изучен достатъчно. Той не пред-
ставлява лекарство и е насочен към планомерно изме-
нение на свойствата на тялото. Изисква настройка и 
разбиране на задачите.

Приемането на кристални есенции се препоръчва 
само след навършени 21 години, при вече сформиран 
организъм. Приема на продукта изисква съблюдаване на 
цялостна програма на хранене и спазване на препоръ-
ките.

Прием за деца и бременни – изключително и само по 
указания на специалисти.

Внимание: продуктът се прави в Швейцария и съот-
ветства на всички норми на безопасност, но пропорци-
ите и препоръчителните дози трябва да са съгласувани 
със специалисти.

Забранява се приема на продукта без запознаване   
с описанието му! 



E



Eа създателя на продукта

Дзие Кун е даоски алхимик, известен на света като Олег 
Черне. Повече от 35 години се занимава с изучаването на раз-
лични системи за развитие, сред които основна се счита дао-
ската линия. Автор на повече от 50 книги на руски, английски, 
испански и български, свързани с темата за възстановяване и 
развитие на човека.

Дзие Кун е получил своето име от даоския отшелник, 
безсмъртния У Бей.

Разработил и систематизирал знанията по външна алхи-
мия, свързани с измененията и усъвършенстването на тялото. 
Практикувайки Изкуството на Жълтото и Бялото (вътрешно 
название за даоска алхимия) повече от 35 години, изучавайки и 
тествайки различни системи на хранене, той сформира устой-
чива позиция за храненето –то е това, което е длъжно да ни раз-
вива, а не само подхранва и напълва.

На основата на даоската медицина и учението на даоската 
алхимия за кристализацията на тялото, той създава системата 
Nutri-Q Yoga, насочена към трансформацията на тялото от 
по-низки към по-високи състояния посредством интегралното 
хранене.

Системата се базира на хранене с неразрушяващи про-
дукти, в основата на което лежи храненето с кристали. 

Обединявайки целия си придобит опит по даоска алхимия 
с възможностите на съвременните технологии, той създава 
уникален модел за развитие на човека.

Изучавайки различни възможности за трансформация и 
продължение на живота, практически  реализира своите зна-
ния след срещата си със швейцарските алхимици, последова-
тели на Парацелс, които са успели да трансформират кристала 
в продукт, пригоден за хранене.Това изключително помага на 
Дзие Кун  да създаде системата за високовибрационно хранене, 



където доминанта се явява йога храненето с основополагащ 
принцип за независимост от груба храна.

И независимо, че той представя идеята за високовибра-
ционно, високомолекулярно хранене, си поставя задача да не 
откаже човека от храната въобще, а по-скоро да го научи да не 
зависи от нея. „Аз виждам в системата за хранене Nutri-Q Yoga 
път към усъвършенстване, а не приемане на един или друг вид 
хранене като ограничаваща диета.“  

Изпробвайки на себе си различни видове хранене, изуча-
вайки и тествайки множество съществуващи високоенергийни 
растения, билки, десетки кристалически екстракти, Дзие Кун 
създава структурна система на хранене, където база се явява 
храненето на мозъка, неговото усилване и развитие: „ Всяко 
развитие зависи преди всичко от качествата, силата и най-
главното – от адекватността на мозъка.“

Независимо, че учението на Дзие Кун е уникално, той се 
опира в търсенията и своите постижения на учителите си, на 
тези, както сам той казва „които могат да приложат и имплан-
тират йога храненето като част от всекидневния си живот“.






