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Предисловие от
Мери Нелсън

За мен е удоволствие да представя книгата на Джейн 
Скривнър за Лечението с камъни.

За пръв път открих ползата от камъните и техните ле-
чебни качества през лятото на 1993 година и започнах да 
споделям тази древна наука с други масажисти. През 1998 
година след като премина един от моите семинари Джейн 
започна интензивна програма на обучение при мен, което 
ѝ позволи да стане правоспособен инструктор по Лечение 
с камъни /ЛаСтоун/ на следващата година.

С времето Джейн и аз разговаряхме за историята на 
камъните, за техните магични лечебни свойства и как 
бихме могли по най-добрия начин да споделим всичко 
това с хората. В тези страници Джейн споделя тайните 
на древната медицина за Лечението с камъни, съчетавай-
ки неговата магия с Историята на камъните. Тя елегантно 
вплете нишките на моята собствена лична история – кое-
то, надявам се, ще отвори вашето сърце и душа за по-ця-
лостно разбиране на взаимовръзката, която от край време 
съществува между човешките същества и камъните.

Надявам се, че с очарователната книга на Джейн вие 
също като нас ще изпитате удоволствие от изследването 
на историята на камъните. 

Мери Нелсън
Април 2004 г. 
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Предисловие от
Джейн Скривнър

Този наръчник е предназначен да бъде подробно фак-
тологическо и практическо ръководство за начинаещия 
лечител, който използва камъните. То излага подробно 
същинското лечение – процедурите и техниките, които 
бяха посочени на Мери Нелсън през 1993 г. Всъщност 
ръкописът на наръчника беше завършен през август 1993 
година, десет години след месеца, в който започна лече-
нието.

Курсът за лечение на тялото с камъни предава основи-
те и принципите на първоначалното лечение, което Мери 
Нелсън започна през 1993 година. Това лечение се разви 
и разгърна чрез натрупване на знания и опит. Вие също 
ще се развиете и усъвършенства като лечител с камъни и 
ние изцяло подкрепяме това – но първо трябва да изучите 
основите на лечението.

Вие може да гледате на курса по лечение на тялото с 
камъни като основна структура за развитието ви като ле-
чител в бъдеще. Курсът цели да ви даде знанията, които 
бихте искали да получите, за да прилагате принципите на 
Лечението с камъни по подходящ и сигурен начин. Кога-
то имате основите, вие можете да надграждате. Но без тях 
няма да можете да стъпите на достатъчно здрава почва. 
След като сте преминали основния курс за Тялото, има 
много начини за увеличаване на вашите познания и по-
нататък в книгата те са описани подробно.
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Описание на курса

Както бе отбелязано по-горе, това ръководство е 
подробно изложение на Курса за лечение на тялото, 
който всъщност се основава на информацията изпра-
тена на Мери Нелсън и получена от нея през лятото 
на 1993 г. Още много курсове се появиха благодарение 
на нашите проучвания за възможностите на камъните 
и тълкуването на техните послания.

Вашата настояща квалификация може би ще опреде-
ли кой от курсовете ще изберете за отправна точка на 
вашето лично пътешествие с камъните, но ние ви препо-
ръчваме да потърсите няколко различни начини за уве-
личаване на вашите знания и да развивате и опреснявате 
собствените си способности за работа с камъните.

Всеки курс може да бъде отнесен към Continuing 
Education Units (CEUs) в САЩ, като ние работим за 
такова признаване във всички страни, имащи подобна 
система за продължително обучение. Молим да разго-
варяте със своя инструктор или да се свържете с LaSt-
one за повече и по-актуална информация.

Па-нататъшнто обучение е в следните степени:
• LST (LaStone Terapist): /Лечител/ – завършен 

един семинар.
• ALST (Advanced LaStone Terapist): /Напреднал 

Лечител/ – завършени четири семинара.
• MLST (Master LaStone Terapist): /Майстор Лечи-

тел/ – завършени седем семинара.
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Тялото

Тялото може да се окаже вашето първо пътуване, 
включващо изследване на ползата от редуващите се 
температури и работа с енергия по време на масажа. 
Тази курс се фокусира върху основата и отправните 
точки на Лечението с камъни в модерни времена. Тук 
ще изучите основните принципи на геотермотерапия-
та и изкуството за балансиране и отпускане за вас и 
вашите клиенти, използвайки прости, но ефективни 
енергийни техники.

Веднъж започнали, при вашето пътешествие се по-
явяват много възможности; LaStone постоянно осъ-
временяват обучението, повишават ефикасността и 
добавят нови измерения. В резултат откриваните за 
вас курсове също се променят непрекъснато. Подроб-
ностите за най-съвременните курсове са винаги на раз-
положение в нашия уеб сайт www.lastonetherapy.com и 
включват нива за обучение за напреднали, майсторски 
и много други.

Това ръководство ви запознава с първите стъпки на 
вашето обучение, които ви водят според вашето жела-
ние и въображение.



Глава 1
Какво е
Лечение с камъни?
Основни точки
•	 Лечението с камъни беше създадено през 1993 

година от Мери Нелсън в Туксон, Аризона, Съ-
единени Щати.

•	 При Лечението с камъни се използват камъни 
за работа върху тялото и също за поставяне под 
тялото по време на процедурите.

•	 Лечението с камъни представя принципите на 
геотермотерапията – редуване на прилагането 
на топли и студени камъни върху тялото.

•	 Лечението с камъни се отнася и е насочено към 
създаване на равновесие и хармония на всички 
нива.

•	 Лечението с камъни използва дълбоки, проник-
ващи масажни техники и високо ефективна ра-
бота с енергия.

•	 Лечението с камъни извършва химическо, фи-
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зическо и духовно лечение на съзнанието, тяло-
то и душата.

•	 Корените на Лечението с камъни се намират в 
традициите и вярванията на коренното Амери-
канско население.

•	 Лечението с камъни удължава живота на те-
рапевта от гледна точка на предотвратяване на 
физически травми и емоционална и духовна за-
щита.

•	 Лечението с камъни е напълно приспособимо: 
след като лечителят е изучил Тялото, той ще 
знае как да добави това лечение към всяка друга 
терапия, за която е подготвен.

Обща информация

Лечението с камъни има много нива. То притежава 
широк спектър от способности както и широк спектър 
от възможности. Навсякъде където и да сте лечител, 
винаги има подходящ момент за вас да започнете пъте-
шествие с камъните. Както при всяко пътешествие ще 
се сблъскате с предизвикателства и спънки, ще откри-
ете и срещнете някои невероятни неща, ще имате нео-
бикновени изживявания и ще развиете своите собстве-
ни умения.

В основата на Лечението с камъни е равновесие-
то – създаването и поддържането на равновесие. Ако 
понастоящем при вас като терапевт преобладава фи-
зическото, ние ще предизвикаме вашите разбирания и 
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ще ви дадем възможност да станете по-чувствителен 
и одухотворен. Ако понастоящем работите на духовно 
или енергийно ниво, ще ви покажем как да постигнете 
физически и химически промени. Бъдете сигурни, че 
ще забележите как камъните балансират настоящия ви 
начин на мислене и работа.

Ще работим с физическото, емоционалното и духов-
ното; с топлото и студеното; чрез болка и облекчение. 
Ще предизвикаме нашите клиенти по всички плоско-
сти на тяхното същество. Ще видите как температурата 
може да предизвика и създаде равновесие, как можете 
да пробудите духовността на вашите клиенти, как би-
хте могли да премахнете тяхна стара болка и неразпо-
ложение и да им върнете здравето – всичко това чрез 
използване на камъните. Равновесието ще стане оче-
видно: черно и бяло, топло и студено, Ин и Ян, мъжко 
и женско, горе и долу, Слънце и Луна. Много скоро ще 
разберете пълния смисъл на това лечение. 

Как да отговорим на въпроса „Какво е Лечение с ка-
мъни?“

Отговор ще намерите след като вече сте завършили 
курса. Ще намерите начин да опишете това, което пра-
вите с камъните и как се развива вашия собствен начин 
на лечение. Ние няма да ви даваме стандартен отговор, 
тъй като няма стандартно лечение. Вие сами трябва да 
решите кое е удобно за вас, какво правите по време на 
вашето Лечение с камъни и какво научава клиента ви. 
Всички отговори на въпроса са правилни, докато почи-
тате камъните. Ако направите това, както и да описвате 
лечението, камъните ще работят за вас.

Ако сте рехабилитатор или спортен лекар, съсре-
доточен върху изключителните способности на про-
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менящите се температури, които постигат вътрешни 
химически изменения, камъните ще продължат да ви 
показват емоционалната и душевната страна. Ако пра-
вите енергийно и духовно лечение, бъдете сигурни, 
че топлите и студени температури ще продължават да 
уравновесяват физически тялото. Съзнанието, тялото и 
духът са неделими. Камъните знаят това и както и да ги 
характеризирате, те ще продължават да вършат своята 
работа. 

Лечението с камъни използва затоплени и замра-
зени камъни, за да извърши дълбоко терапевтични, 
отпускащи, основни, дълбокотъканни и пречистващи 
процедури. Принципите на термотерапията, геотер-
мотерапията, дълбокотъканните манипулации, рабо-
тата с аурично поле, отговора на чакрите и духовност-
та – всичко това се използва в съвършена комбинация. 
Названието Лечение с камъни може всъщност да се 
възприема като „единствено лечение“ – последната 
дума в лечението.

Лечението с камъни е пътешествие, което може да 
започне с работа с енергия и духовно пробуждане, ко-
ето има връзка с аурата и последователността на по-
ставянето на камъни – по този начин то е подходящо 
за лечението и на клиенти и лечители с по-холистични 
разбирания. Алтернативно това може да бъде постиг-
нато с химически и физически промени във вътрешно-
то устройство на тялото, които се получават в резултат 
на термотерапията – в този случай това идеално под-
хожда за спортните лекари, рихабилитаторите и клиен-
тите, които се нуждаят от по-задълбочена работа. След 
всичко казано, ако е необходима, ето още малко помощ 
от Мери Нелсън.


