
 

 

 

VODA S KRISTALI 
 
IZBIRA KRISTALOV 
Izbrani kristali so kvalitetni in jasno kažejo svoje naravne karakteristike. 
Predelani kristali, posebej barvani kristali ali obsevani niso primerni za v vodo. 
Lapis Vitalis® kristali za vodo izpolnjujejo vse kriterije primernih in kvalitetnih kristalov: kristali so čisti in naravni, 
nežno obdelani le toliko, da se izogne drobljenju ali ostrim robovom, minerali pa le tisti, ki niso toksični. 
 
V razmislek pri izbiri kristalov za vodo: 
Poglejte, kateri kristali spontano privlečejo vašo pozornost. Tako izbran kristal je običajno zelo dober kristal za vaše 
čustveno ravnovesje. Občutite kristal, ko si ga položite na roko in zaprite oči.  Kristal ki v vas prebudi pozitivna čustva, 
bo to prenesel tudi na vodo.  
Izberite kristal glede na opis v literaturi. V tem kontekstu bo imela kristalna voda s tem kristalom podobne 
karakteristike kot kristal sam. 
Pomembno: V primeru fizične bolezni ali močnih čustvenih simptomov lahko uživate kristalno vodo le po posvetu z 
zdravnikom, homeopatom, terapevtom. 
 
ČIŠČENJE KRISTALOV 
Preden boste kristale uporabili, jih je potrebno temeljito prečistiti: 

- mehansko čiščenje s krtačko, dokler ni kristal popolnoma čist 
- temeljito oprati pod tekočo mrzlo vodo 
- energijsko čiščenje (položiti na geodo ametista ali kamene strele, z dimom...) 

 
PRIPRAVA KRISTALNE VODE 
Na hitro splahnite stekleno karafo ali kozarec, kamor imate namen dati kristale. 
Previdno jih položite v kozarec z rokami ali prijemalko. 
Prelijte jih z vodo, da so popolnoma pokriti oz. napolnite kozarec, steklenico...do vrha. 
 
FILTIRARNJE VODE 
Priporočljivo je, da najprej pripravite kristalno vodo in jo naknadno filtrirate. 
 
ČAS  
Kristale je treba tako dolgo pustiti v vodi, dokler njihov učinek ni popolnoma prenesen in postane viden. Tako bo trajal 
nekaj dni. 
Ni pa dobro, da jih pustite v vodi predolgo, saj bo voda čez čas postala postana in se lahko kontaminira.  
Sledeča obdobja so se izkazala za primerna: 
minimalno čas 2 uri, maksimalni čas 2 dni. 
 
Kontinuirano lahko »uporabljamo« vodo 1 teden. Če vodo konstantno »proizvajamo«, naredimo to tako, da vsaj 80% 
vode nad kristali odlijemo v drugo karafo ali steklenico in dolijemo novo, vsaj enkrat na dan. To lahko počnemo 1 
teden, potem pa je potrebno karafo in kristale očistiti. 
 
POLNJENJE IN SUŠENJE KRISTALOV 
Ko ste vso vodo odlili, je treba kristale temeljito očistiti in posušiti. Operite jih pod tekočo vodo in jih popivnajte s 
papirnato brisačko ali čisto krpo, ter jih dajte na toplo, da se posušijo. Tako jih čistite tedensko. 
Energetsko čiščenje se priporoča vsaj 1-krat na mesec (polna luna) ali po občutku. 
 
SHRANJEVANJE KRISTALOV ZA VODO 
Voda je zelo dovzetna za infuzijo, vendar informacijo tudi hitro izgubi. Zato je kristalna voda svež produkt z omejenim 
časom shranjevanja. Glede na to, kako jo shranjujete, pa jo lahko uporabite v roku enega tedna. 
Hranite jo na hladnem – toplejša kot je voda, hitreje izgubi informacijo. 
Hranite jo na mestu, kjer ni sevanja – zemeljsko sevanje in elektrosmog uničita informacijo v vodi. 
Hranite jo zaprto z zamaškom. Odprta je informirana 1 dan. 
 
 



 

 

 

 
 
V paketu je več kristalov iste vrste in ni vam potrebno uporabiti vseh naenkrat.  
 
Za optimalno učinkovitost informacije, uporabite vsaj 1 kristal vsake vrste ali 3 kristale iste vrste, če so v paketu enaki 
kristali. 
En kristal vsake vrste je dovolj za 2,5l vode ali manj. Če imate večjo karafo, uporabite več kristalov. 
Ko kristali odslužijo, jih vrnite v naravo (zakopajte ali vrzite v kak  potok ali reko): 
- vidno izrabljeni, 
- zlomljeni ali okrušeni (vam padejo na tla), 
- ko začutite. 
 
 
 
 
 


