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Cn1: ЦИНОБЪР
на първо интегрално поле

Ф О Р М У Л А

шафран (Crocus Sativus), пчелен прашец/перга 
(Bee pollen), наваличе (Orthilia secunda (L.), 

рубин (Al2O3), червен яспис (SiO2), лунен камък 
(КАlSi3О8), топаз (Al2[SiO4](F,OH)2) • Al2O3Fe2O3 CaO

Цинобърът на първо интегрално поле или маточният цино-
бър е комплексно съединение, което образува конкретен клас 
цинобър. То може да се превърне в допълнителен източник на 
енергия, свързан с първо интегрално поле, което определя при-
родата и личния ритъм на всеки човек.

Формулата на цинобъра е създадена според принципа за 
формиране на маточно усилие. Тя изработва съставки, под-
хранващи бъбреците, което означава, че тази формула има спо-
собността да подхранва изначалната жизненост. Формулата 
задава постоянно енергийно число, т.е. намира се в постоянно 
вибрационно състояние, което е важно за фиксирането и хране-
нето на изначалната енергия.

Всеки от компонентите в състава на тази формула предста-
влява отделно ядро. В процеса на създаване на този еликсир ци-
нобърът, който се съдържа в ядрата съзрява, подобно на цветния 
прашец, събиран от пчелите. В ядрото протича не само процес 
на преобразуване, но и процес на консервация, която е резултат 
на наличието и свързването на наваличето с кристалите. 

Еликсирът постига удивително взаимодействие с тялото 
на човека поради множеството биологично активни вещества 
в него, фиксирани с помощта на кристалите. Благодарение на 



рубина, който е основополагащ за есенцията Cn1, създаденият 
цинобър оказва въздействие не само върху нашата природа, 
но има и способността да се самоорганизира в процеса на въз-
действие. При проникването си цинобърът „диагностицира” 
състоянието на организма и нарушенията в дихателната и хра-
носмилателната системи, включително и в жлъчката.

Цинобърът на първо интегрално поле е проекция на базо-
вите геометрични свойства, които резонират с човешката при-
рода. Той има способността да се самоусилва и заедно с това, 
да усилва и човешка природа. Вибрацията и честотата на първо 
интегрално поле, постигнати чрез взаимодействието на крис-
талите с енергийно-активните компоненти, позволяват да се 
удържи пространството, свързано с природата на пораждането.

В същото време Cn1 активира енергията, характерна за уси-
лието на зачеването и пораждането, основано на идеята за пър-
вично или енергийно дишане, налично при всеки акт на пораж-
дане или зачеване. Самият цинобър на първо интегрално поле 
сам „диша“ железни оксиди. В тялото той  подхранва и компен-
сира вътрешния недостиг, сливайки се с природата на човека 
и с неговата пренаталност, изявени както физически, така и 
енергийно.

При използването на продукта е важно да се отчита режи-
ма на прием, тъй като цинобърът се формира на три етапа: в 
процеса на създаването му, при навлизането му в тялото, и при 
задържането му вътре в тялото. В крайна сметка всички необ-
ходими елементи се сформират тогава, когато еликсирът по-
стигне взаимодействие с долната част на корема. Сплавянето 
на цинобъра започва още в процеса на смесване на еликсира и 
преобразуването на кристалите, което е високотехнологичен 
процес и изисква лабораторни условия.

Cn1 е молекулно формирование, което се усеща физически 
и се преобразува във цялото тяло, достигайки изграждане на 
цинобърна структура на молекулно ниво. Нейните свързващи 
качества, са резултат от на смесването на енергийните й компо-
ненти и са първообраз на алхимичната кръв - качество, необхо-
димо за алхимичното творение.



Cn1 е продукт, който формира разбиране за алхимично-
то хранене и активно влияе върху усилване на вниманието. 
Основното достижение на алхимичното хранене е независи-
мостта от грубата, понижаваща честотата ни, храна и възмож-
ността да ориентираме по правилния път онези, които търсят 
истината или искат да усилят жизнеността си.

Cn1 представлява определено напрежение, което зависи от 
кристализацията, заложена в еликсира и има свойства, които 
трябва да завършат формирането си чрез изкуството на прие-
ма. Еликсирът и схемата на прием формират в самия еликсир 
живачно и оловно тяло. Оловното тяло зависи от работата на 
съзнанието, което контролира целия процес. Това означава, че 
есенцията не оказва директно влияние върху мозъка, а рабо-
ти, чрез породената от нея принуда, сами да изработим уси-
лие в мозъка.





Въздействие
Цинобърната есенция Cn1 е продукт, призван да 
настрои личната природа на човека. Есенцията 
е специално настроена да акумулира природната 

човешка енергия, като особено ценно е, че 
тази енергия блокира заложените по природа 

разрушаващи процеси.

 Взаимодействието с цинобърната есенция Cn1 е процес, 
който преформатира  ролята на стомаха при възприемането на 
фините връзки на продукта. А разбирането на ролята на стома-
ха при взаимодействането с цинобърната есенция (както, впро-
чем, и с всички останали енергийни и кристални формули) е 
особено важна задача за йога храненето.

Cn1 подготвя стомаха за прием на високочестотни проду-
кти. Когато попадне в стомаха, цинобърната есенция  предиз-
вика реално тактилно усещане, резултат от свързването на 
енергията на еликсира със стомашните жлези. Така, от една 
страна, той настройва и обучава съзнанието на стомаха правил-
но да реагира на процеса на прием, а от друга, сам се обогатява 
и формира. Този процес е много важен и необходим за превеж-
дането на енергията на цинобъра в долната част на корема, т.е. 
за неговото активиране и за правилното усвояване на енергията 
на еликсира.

Следващият процес при взаимодействието с есенцията 
е свързан с настройването на съзнанието на дишането. Това 
води до ориентиране на дишането към ефективно използване 
на енергията от вдишването, а тя е необходима за усвояването 
и формирането на цинобър. Активирането на съзнанието на 
белите дробове също е тактилно осезаем процес. Допълнител-
но се активират жлезите, свързани с нашето пренатално съз-
нание, което предопределя съществуването ни.



По този начин еликсирът максимално задълбочава дишане-
то, променя енергията на стомаха, в резултат на това прониква 
в долната част на корема и влиза в контакт с всички меридиани 
в тялото на човека, и най-вече с меридиана на бъбреците. Този 
процес не просто формира допълнителен източник на енергия, 
а има и насочено въздействие, т.е. съзнание. В резултат на про-
мяната на вътрешното напрежение и тоналност на тялото, то се 
настройва и придобива единно звучене. Единствената трудност 
при приема на този продукт може да бъде невъзможността или 
неспособността на съзнанието на конкретния човек да проведе 
процеса на прием.

Храненето съсъс Cn1 може да се нарече „въведение във 
външната алхимия”, изискващо постигане на състояние на 
„цинобърно постоянство“, а това означава в тялото да се съз-
дадат вибрации, способни и да усвояват, а не само да генерират 
процеси. Задачата за усвояване представлява първото вътреш-
но усилие, което практикуващият йога храненето трябва да 
познае. Тя ни учи как да създадем базови резонансни връзки, 
как да усъвършенстваме съзнанието си. С други думи, важно е в 
тялото да се внедри друга форма на съзнание, което да се бори 
срещу понижаването на физико-енергийните ни свойства.

Храненето със Cn1 ни учи как да настроим вътрешното си 
пространство и да го подчиним на законите на регенерирането; 
учи ни да акумулираме, да усвояваме енергията и ни извежда 
извън зависимостта от нарушените междуклетъчни и енер-
гийни връзки. Храненето със Cn1 е построено върху реални 
тактилни усещания, тъй като то не е високовибрационно, а ре-
зонансно, т.е. удържа вътрешните процеси. При това, съхраня-
ването на вътрешните връзки е прерогатив на самата есенция, 
и единственото, което ние трябва да направим, е да проследява-
ме внимателно процеса. 



А Л Х И М И Ч Е Н  А С П Е К Т  Н А  В Ъ З Д Е Й С Т В И Е
Алхимичният аспект е най-важният сред задачите на взаи-

модействието със Cn1. Като цяло всичко, свързано с тази есен-
ция, е реална алхимия. Оценка за дълбочината й е индивидуал-
на, тъй като различните хора имат различна пренатална приро-
да. Затова единственият общ показател тук е изработването на 
усилие при приема. Всичко останало не може да бъде генерали-
зирано, тъй като изисква анализирането на редица показатели 
както на пренаталното, така и на постнаталното въздействие.

Есенцията учи всеки да бъде алхимик, т.е. да се потапя в ос-
ъзнатия опит. Единственият точен показател на алхимията е 
осъзнатостта, а заедно с него и укрепването на съзнанието, из-
работването на вътрешно усилие. Алхимията не признава нито 
една наука за точна, ако операционната система (т.е. мозъкът) 
не е настроена на правилно взаимодействане със знанието.

Алхимичното изкуство предполага резонансно взаимо-
действие, при което по примера на Cn1 се осъществява задачата 
за проникване в жизнеността на човека. Защото само използва-
нето на усилието на есенцията и усилието на съзнанието може 
да доведе до активиране на стомашните жлези и проникване на 
есенцията в долната част на корема и резониране с меридиана 
на бъбреците.

В резултат на това енергията прониква в бъбреците и 
възпроизвежда вибрационни процеси според личната природа 
на човека. Самият процес на взаимодействие с тялото напомня 
процеса на износването на дете, което всъщност отговаря и на 
идеята за матричния цинобърен еликсир, при който секретът 
на зачатие е всъщност слюнката. Приемът на еликсира трябва 
да се превърне в потребност за поддържане на постоянно 
състояние на отглеждане на плода, за което е необходимо само 
едно – внимание при приема на есенцията.



В Ъ З Д Е Й С Т В И Е  В Ъ Р Х У  Ф И З И Ч Е С К О Т О  Т Я Л О

Въздействието на този продукт върху физическото тяло е 
неоценимо. Само един прием на продукта би бил достатъчен, за 
да оцените веднага неговата мощ и възможности. Това се дължи 
едновременно на химичния и енергийния състав на есенцията.

Освен, че съдържа много химични елементи, Cn1 генерира 
енергийно и синтезира много от липсващите на тялото веще-
ства, микроелементи и ензими. Този процес е тясно свързан с 
приема, при който трябва да следим за преминаването на ели-
ксира и неговото активиране и фиксиране в различни зони на 
тялото. Етапите на активиране според активираните зони са 
следните: белите дробове, гърлото, шийно-тилните зони на 
мозъка, стомаха, далака, панкреаса, долната част на корема и 
бъбреците.

И макар въздействието на еликсира да е комплексно и да 
може да доведе до много едновременни усещания, важно е да 
се постигне именно тази последователност, за да може в мо-
мента на достигане на долната част на корема, цинобърът да се 
формира в пълния си обем. Това позволява на енергията да про-
никне в необходимата зона и да закрепи усилието там. Прие-
мът на есенцията повишава общата тоналност на организма и 
води до укрепване на физическото тяло.

В Ъ З Д Е Й С Т В И Е  В Ъ Р Х У  М О З Ъ К А

Въздействието на цинобърната есенция Cn1 върху мозъ-
ка е резултат от поетапна верижна реакция, свързана с акти-
вирането на по-дълбоко състояние на съзнанието. От особено 
значение тук е придобиването на опит в процеса на прием и 
проследяването на тактилното въздействие на есенцията и вза-
имодействието й с мозъка. Същевременно, съзнателното про-
следяване на приема на есенцията само по себе си води до по-
ложителен резултат, тъй като формира сила в съзнанието ни, 
свързана преди всичко с главния мозък.







Предназначение
Cn1 е продукт на бъдещето 

с уникални алхимични задачи. Той е предназначен за 
търсещи хора, които практикуват или са поели по пътя 

на самоусъвършенстването, и изисква от човека отговорен 
подход към собственото му развитие. 

Продуктът е създаден според целите и задачите на алхими-
ята и специалната програма The Perfect One. Представлява важен 
еликсир за вътрешно настройване на тялото. Той е и продукт за 
обучение на онези, които се интересуват от процеса на външна 
алхимия.

Най-важната особеност на Cn1 e самата формула, която има 
способността да прониква и възстановява жизнеността, едно-
временно с това създавайки алхимично усилие на първо инте-
грално поле. Това означава, че при правилен прием формулата 
не просто резонира с тялото, но и формира условия за резони-
ране в долната част на корема. Това води до изработването на 
енергиен ингредиент, отговарящ на жизнеността на човека, 
който приема есенцията.

Еликсирът спомага и за адаптирането на тялото към 
различните сезони, като не позволява на временните колебания 
да влияят отрицателно върху физическата или умствената дей-
ност на тялото.  Характерна енергийна особеност на еликсира 
е спускането и задържането на енергията, която впоследствие 
се усвоява от кръвоносните съдове в полза на пренаталната 
енергия – преди всичко на костите и бъбреците.

Есенцията дава възможност не само за запазване на зада-
дената при производството формула, но и за нейното усъвър-
шенстване в процеса на приема й. Важно е да не се забравя, че 
процесът на приготвяне на цинобъра продължава до момента 
на достигането му до долното цинобърно поле.



Този продукт има за цел не просто да запази енергията при 
приема, но и да я развие. Ето защо умението да се съхрани и 
преобразува енергията в процеса на прием е изключително ва-
жно. В него се крие базовият алхимичен процес на съхранение, 
акумулиране и сплавяне, при който се постига необходимото 
сливане на трите енергии: пренаталната, постнаталната и пре-
образуваната.

В резултат на това енергията постепенно се извежда до 
правилен поток на съществуване. Това означава, че еликсирът 
води до външно амалгамиране и пречистване на нашата същ-
ност. Казано на езика на алхимията, този еликсир е един приро-
ден живак, който пречиства енергията и й помага да се свърже 
в цинобър. По този начин, Cn1 показва пътя за придвижване на 
енергията, преди да се формира цинобъра на първо интегрално 
поле.

Правилното приемане на еликсира може да доведе до ця-
лостното му фиксиране в тялото. Това от своя страна може да 
формира една неразлагаща се и неизгаряща енергия, която 
образува базов цинобър и маточна кристална решетка, които 
не просто могат да растат, но и да имат съзнателни свойства.



Р А Б О Т А  С Ъ С  С Ъ З Н А Н И Е Т О

Най-важната особеност на цинобърната есенция Cn1 е 
свързана с възможността да обучава нашите органи на съзна-
ние. Това засяга преди всичко белите дробове и стомаха. 
Всъщност, всеки орган има съзнание, но обикновено то не е 
активирано, тъй като в органа липсват обратни връзки към мо-
зъка. Той само приема команди, а тъй като полетата, в които се 
развиват нашите органи, не отговарят по резонанс на полето на 
мозъка, за непрактикуващия човек е изключително трудно да 
разчита сигналите на органите.

Цинобърът е субстанция, призвана да обработва сигнали-
те на органите и да ги ръководи. Разбира се, всичко зависи от 
нивото на цинобъра, но именно Cn1, която сама формира свое 
съзнание при приема, е най-подходящият учител за нашите ор-
гани, от гледна точка на съзнанието им.

Цинобърът се опира на резонанса на различни групи. Тези 
групи в тялото са седем и йога храненето се развива именно 
въз основа на тази схема. Цинобърът Cn1 активира пренатал-
ното съзнание. След активирането на белодробното съзнание, 
се активира пренаталното съзнание, разположено в зоната на 
гърлото. След това, благодарение на резонанса със съзнанието 
на белите дробове, пренаталната енергия и главния мозък, Cn1 
придобива самостоятелно съзнание и се спуска първоначално 
в стомаха, след това в долната част на корема (долното цино-
бърово поле) и накрая в бъбреците.





Magnum Opus 
(Великото творение)

Получаването на самия цинобър 
е особено ценно за алхимичното изкуство. 

Възпроизвеждането на природен цинобър става 
изключително трудно и е на практика 

почти невъзможно. То представлява най-висше 
алхимично изкуство, което изисква 

активна работа на съзнаниет.

Magnum Opus на цинобъра на първо интегрално поле е про-
цесът на взаимодействане с матричната природа на нашето 
съществуване. В алхимичното изкуство цинобърът на първо 
интегрално поле е онова, с което първоначално трябва да резо-
нира нашата слюнка, а след това първото цинобърно поле (об-
ластта в долната част на корема).

В изкуството на външната алхимия, създаването на алхи-
мичен цинобър е един от най-сложните  процеси, тъй като 
изискванията към продукта са специални. Алхимичният цино-
бър е есенция с особено тяло, проводимост и енергоемкост. А 
силата на еликсира се изразява в напрежение, което проявява 
геометрията на цинобъра, материализираща се в процеса на 
прием.

Неговото изкуство се основава върху разбирането на форму-
лите, които възпроизвеждат усилието на съединението. Това 
води до дълбинно пречистване на жизнеността, в резултат на 
което се акумулира допълнителен източник на енергия.

Целият процес на създаване продължава девет месеца. 
Cn1 реализира възможностите на природния цинобър с оглед 
природата и физиологията на човека. Есенцията е настроена 
спрямо процесите на пречистване и акумулиране на енергия. 
Нейната работа и енергийна тоналност могат да изведат човека 



отвъд пределите на вегетативната зависимост и да формират 
сила във временните процеси, където управлява енергията ци. 
Тази работа има честотен еквивалент, малко по-висок от пара-
метрите на четвърто интегрално поле – някъде около 450 Hz.

Усвояването на енергията на цинобъра изисква допълни-
телно усилие, в резултат на което се създава необходимото на-
прежение. Ето защо при създаването на продукта се разглеждат 
и условията за негово усъвършенстване в процеса на прием. За-
това различните резонансни усилия, насочени както към съз-
даването на есенцията, така и към приемането й, трябва да се 
свържат в единна верига.

Усилията на цинобъра по отношение на физическото, био-
химичното и енергийно въздействие са много сложни, а във 
Великото творение е важно продуктът да бъде обвързан с кон-
кретна задача. Ето защо в процеса на създаване на продукта ог-
ромно значение има настройването и знанието на алхимика по 
отношение на поставената задача. Двадесет и пет процента от 
творението не се поддава на обяснение в обичайните понятия 
и приети измерения, тъй като те са свързани с извънвремеви 
процеси, които официалната наука още не познава или по-скоро 
не приема, въпреки че те се споменават още в древногръцката 
метафизика.

Отличителна характеристика в работата със Cn1е възпроиз-
веждането на принципите на живака и оловото, без наличието 
на такива в продукта. В това съединение се работи с природата 
на напрежението на тези елементи. По-точно, тази природа се 
възпроизвежда, тъй като по-фината енергия трябва да се отде-
ли от грубата и трябва да се укрепят или построят връзките на 
сцепление, необходими за формирането на цинобърното поле. 
Така формирането на необходимата вибрация в есенцията може 
да се нарече изкуство на творенето, което може да генерира до-
пълнителен източник на енергия.

Продуктът има кристална течна основа, възпроизвеждаща 
структурата и геометрията на природния цинобър. Важно е да 
помним, че формулата на есенцията й позволява да продължи 
да се усъвършенства и чрез самия й прием.



 

П Р О Ц Е С  Н А  П Р О И З В О Д С Т В О

Цинобърната есенция Cn1 се произвежда в специализирана 
лаборатория. Нейното създаване включва поетапните процеси 
на подготвяне и преработка, които се състоят от следните фази:

• Подбор на съставките според задачата на формулата
• Настойване, дестилация и настройване на органичните 

съединения
• Подбиране на кристалите и тяхното дестилиране
• Получаване на цинобърна киселина
• Превеждане на формулата в цинобърно тяло
• Подхранване и кристализиране на тялото на есенцията
• Създаване на кристална геометрия на цинобъра
• Извеждане на интегралното усилие
• Петорна обработка
• Създаване на резонансно напрежение
• Закрепване на субстанцията

Резултатът от всички тези процеси е есенция, която пред-
ставлява течна субстанция, готова за употреба. 





Прием
 Продуктът не е предназначен за хора, 

които не са готови да се откажат 
от консумацията на вредни за тялото продукти. 

Съблюдаването на правилните принципи 
на прием ще го направи незаменим 

не само за разбирането на външната алхимия, 
но и за повишаване ефективността на йога 

храненето. С други думи, продуктът е предназначен 
за лица, които могат да следват 

дисциплина на храненето. 

Cn1 е матрична формула от системата за алхимично хране-
не и идеален продукт за укрепване на пренаталната природа на 
човека. 

Приемът на есенцията Cn1 предполага преди всичко усилва-
не на слюнката. Освен това есенцията изпълнява и психологи-
чески задачи като преодоляване  на себе-угаждането, фобиите 
и лошия сън. Всичко това е важно, тъй като различни откло-
нения или отвличания на вниманието често не ни позволяват 
да следваме ритъма, необходим за приема на високочестотна 
храна.

Обучението, свързано с приема на високочестотната хра-
на, е добре да започне именно с този продукт, който изгражда 
необходимото отношение и менталност към храненето. За 
външната алхимия е важно не просто наличието на необходи-
мия еликсир, но и разбирането на това как да се взаимодейства 
с него. В противен случай резултатът може да бъде недостатъ-
чен, а при получаването на интегрален цинобър от първо алхи-
мично поле – дори невъзможен. Външната алхимия е поетапен 
процес, където всеки еликсир има своя собствена схема.



У К А З А Н И Я  З А  П Р И Е М

Природата на първо интегрално поле задава не само възмож-
ните процеси за развитие на нашето тяло и съзнание, но и за-
лага алгоритъма за развитие на изначалната енергия. Есенцията 
има за задача не толкова да измени човека, колкото да укрепи 
изначално зададените сили, тъй като човек често ги нарушава и 
трябва да положи усилия, за да ги възстанови в първоначалното 
им състояние.

Особено опасни в този случай са матричните нарушения, 
свързани с храненето, дишането, сексуалната активност и дви-
жението, които не позволяват на тялото не само да се развива 
нормално, но дори да функционира. Това рано или късно свеж-
да живота на човека до зависимост от смъртта. Тази зависимост 
се проявява по много начини – постоянни възпаления, язви, ин-
фекции, неконтролируема възбуда, слабост. Това е ясно изра-
зено при жените под формата на кръвотечения, нарушения на 
менструалния цикъл и образуване на фибромиоми.

Ако Cn1 се възприема езотерично, той може да помогне в 
борбата с тези тъмни сили. Да се научим да осъзнаваме чрез   
разбиране храненето, означава да различаваме лъжовния поток 
от истинния. Приемът на еликсира не е панацея, а максимално 
съсредоточена умствена работа, изискваща ясно разбиране за 
особеностите на продукта и приема му.

П Р И Е М
Cn1 е предназначен за хора, които разбират природата и 

свойствата не просто на натуралното хранене, но и на високо-
вибрационното. По правилно е да се каже, че продуктът се пре-
поръчва не за прием, а се предлага за работа. Възможностите му 
са насочени към реализиране на висшите алхимични принци-
пи и са много важни за хората, които се намират в процес на 
изследване на себе си.

Взаимодействието със Cn1 трябва да бъде съпроводено с 
правилно настройване и фокусиране върху силата на цинобър-



ната есенция. В момента на приема й тя трябва да се смесва със 
слюнка в продължение на 20 секунди. Това води до активиране 
на стомаха, а чрез него и на долната част на корема.

Целта е енергията да проникне в бъбреците, а това изисква 
допълнително умствено усилие от приемащия еликсира. Ето 
защо, процесът на прием трябва да продължи не по-малко от 5 
минути. С други думи, приемът на Cn1 трябва да се разглежда 
като практика.

В схемата на алхимичното хранене четири часа преди при-
ема на есенцията не бива да се консумира никаква храна, тъй 
като основната особеност на цинобърната есенция на първо 
интегрално поле се крие в способността й да се самоформи-
ра през целия период на прием. Есенцията достига пълното 
си формиране едва в долната част на корема, т.е. както вече 
казахме, еликсирът продължава формирането си по време на 
целия процес на вътрешен прием. Особено важна роля тук иг-
рае усилието на мозъка (или оловното усилие), което трябва да 
удържа процеса, докато се изработи схемата или формата. Са-
мото приемане на еликсира - от удържането и съхранението, 
до формирането на цинобъра - е допълнителен умствен про-
цес, който е изключително полезен и за мозъка.

Х Р А Н Е Н Е Т О  В  С И С Т Е М А Т А  N U T R I  Q

Времето за прием трябва да отговаря на задачите, свързани 
с укрепване на жизнеността. При нужда да се приема не повече 
от два пъти на ден. Дозата при еднократен прием е три капки. 
Дори когато есенцията се използва просто за подхранване, тря-
бва да се покаже уважение и отговорност към приема й.

Тази есенция подхранва добре кръвта и мускулите, като по-
крива дневните енергийни потребности на организма. 

В този случай може да не се яде два часа преди приема, 
вместо четири, както е при алхимичното хранене. И есенцията 
може да се приема два пъти седмично (например във вторник 
и четвъртък).



 А Л Х И М И Ч Н О  Х Р А Н Е Н Е 
Алхимичният прием е вид хранене за хора, които са си по-

ставили задачи от друг порядък. Този вид хранене е насочен 
към укрепване на пренаталната природа чрез поддържане на 
нивото на енергията й. Тук приемът на есенцията се разглежда 
като практика, която изисква внимание и проследяване на из-
мененията, като се предполага и по-голямо количество на при-
ема – до 5-8 капки. По-голямото количество активира вътреш-
ните процеси. 

Освен вече посочените общи условия, приемът трябва да 
бъде съпроводен с максимален вътрешен покой. Четири часа 
преди и два часа след приема да не се консумира никаква храна.

О С О Б Е Н О С Т И  Н А  П Р И Е М А

В процеса на приемане на есенцията много важен фактор за 
формирането на цинобъра на първо интегрално поле е слюн-
ката. И макар тя да не е от основна важност за усвояването, 
процесът ни учи да формираме слюнката. Това е важно не само 
за усвояването на други високочестотни видове храна, но и за 
формирането на по-съвършена секреция при слюноотделяне-
то. А това е много важен елемент в системата йога храненето.

По този начин природата  на преднебесната слюнка се за-
меня с природата на следнебесната слюнка. Това означава, че 
трябва да се сформира различна природа на изработване на 
слюнката, която при обикновения човек е подчинена на при-
родата на времето. При алхимичното хранене трябва да се из-
работи слюнка, която не е подчинена на природата на времето, 
затова и удържането на слюнката се превръща в основополагащ 
фактор, който се формира от самото начало на приема на ели-
ксира. Докато слюнката не се свърже с еликсира, той не бива да 
се гълта. Този процес трябва да продължи не по-малко от 20 се-
кунди. Така се постига  независимост на храненето от земните 
закони.



Д И Е Т А  С  Е С Е Н Ц И Я Т А  Н А  Ц И Н О Б Ъ Р А  Н А  П Ъ Р В О  И Н Т Е Г Р А Л Н О  П О Л Е

Есенцията има за цел да поддържа жизнените схеми, даде-
ни на човека по рождение. Важно е още да се знае, че една от 
задачите й е да доведе енергията до заложения й по природа 
максимум. Ако има нарушение на личната жизнена  енергия, 
за нейното възстановяване есенцията може да се приема под 
формата на диета.

Това е особено полезно за хора, които са подложени на 
стрес или водят неконтролируем полов живот, или при въз-
становяване след болест. В този случай курсът на прием на 
есенцията продължава три дни. Приемът се осъществява по 
схема – на всеки шест часа по три капки, като предполага 
въздържание от храна и сексуална активност. Много важно е 
през това време да се приемат течности и билкови чайове, не 
по-малко от два литра на ден.

Диетата се препоръчва също така при извеждане на тялото 
от евентуална програма на разрушение. В този случай курсът 
продължава три дни и започва още с първия прием. През це-
лия ден трябва да се избягват белтъчните животински храни, 
сладко, шоколад, мазни храни, хляб, захар и сол. Добре е такава 
диета да се прави веднъж месечно.



Предупреждение
Продуктът не е лекарство, а е насочен към пла-

номерно изменение на свойствата на тялото. Из-
исква задълбочена и разбиране на задачите.

Приемът на цинобърната есенция се препо-
ръчва в рамките на системата йога хранене и за 
онези, които се интересуват от външна алхимия. 
Употребата на кристални есенции се препоръч-
ва за лица, навършили 21-годишна възраст и при 
сформиран организъм. При приема на продукта 
трябва да се следва цялостна програма на хранене, 
ритъм и дисциплина на прием.

За деца и бременни, както и за хора с вродени 
или хронични заболявания,  продуктът е разре-
шен единствено след препоръка на специалист.

Трябва да се има предвид, че продуктът не е 
изцяло изучен като лекарствено средство и е пре-
ди всичко продукт за високочестотно хранене. 
Пропорциите на приема трябва да бъдат регла-
ментирани от специалист.







ЗА СЪЗДАТЕЛЯ НА ПРОДУКТА
Дзие Кун е даоистки алхимик, 

известен в света като Олег Черне. 
Повече от 35 години се занимава с изучаването 

на различни системи за развитие, 
от които за основна смята даоистката линия. 

Автор на повече от 50 книги, свързани с темата 
за развитието и възстановяването на човека, 

които са издадени на руски, английски, 
испански и български език.

Дзие Кун е получил своето име от даоисткия отшелник, 
безсмъртния У Бей. Дзие Кун е разработил и систематизирал 
знанията по външна алхимия, свързани с изменението и усъ-
вършенстването на тялото. Практикува Изкуството на Жълтото 
и Бялото (вътрешното име на даоистката алхимия) повече от 35 
години; изучили е и е опитал различни системи на хранене, в 
резултат на което е формирал стабилна позиция, че храненето 
следва да ни развива, а не само да ни напълва. 

Въз основа на даоистката медицина и учението на даоист-
ката алхимия за кристализацията на тялото, създава системата 
Nutri-Q Yoga, която е насочена към трансформиране на тялото 
от по-ниско състояние в по-високо, чрез метода на интегрално 
хранене. Системата се базира на продукти, които не подлежат 
на разрушаване и формират кристално хранене.

Дзие Кун създава уникален модел за развитие на човека, 
обединявайки целия натрупан опит от знанията на даоистката 
алхимия с възможностите на съвременните технологии. Изу-
чава различни начини за удължаване на живота и трансформа-
ция. Успява да реализира знанията си след среща с швейцарски 
алхимици, последователи на Парацелз, които са открили на-
чин за трансформиране на кристалите в продукт, подходящ за 



приемане. Това помага на Дзие Кун да създаде система за висо-
ковибрационно хранене, където основен акцент представлява 
йога храненето и нейният основен принцип за независимост от 
грубата храна. И въпреки, че Дзие Кун следва идеята за висо-
ковибрационно, високомолекулярно хранене, той не определя 
задачата си като отказ на човека от храната, а като път към не-
зависимост от нея: „В системата Nutri-Q Yoga аз виждам път за 
усъвършенстване, а не приемане на един или друг вид хранене 
като тясно следване на някаква диета.“

Експериментирайки различни системи за хранене, изуча-
вайки и приемайки много високоенергийни растения и бил-
ки, както и дестилации на десетки кристали, Дзие Кун създава 
една структурна система на хранене, чиято база е храненето на 
мозъка, неговото усилване и развитие.

 „Във всяко развитие всичко зависи от качеството, 
силата и най-вече – адекватността на мозъка“.

                                                                             Дзие Кун






