
Elulille karahvinid ja teised TC klaasnõud  
Elulille karahvinides ja teistes Austria helilooja Thomas Chochola disainitud klaasnõudes 

taastub vee ja teiste vedelike loomulik vitaalsus. Järgnev näide külmutatud vee kristallidest 

annab ülevaate TC karahvinide tugevast mõjust vedelikule. Vasakul olev pilt vee kristallist on 

tehtud enne ja paremal olev pilt pärast TC karahvini ALLADIN kasutamist.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Teaduslikult kirjeldatakse TC klaasnõude füüsikalist mõju vee ja muude vedelike elujõule 

koherentsuse printsiibiga. On kindlaks tehtud, et süsteemi või informatsiooni erinevate osade 

vahel tekkiv koherentsus loob harmooniat ja tugevdab süsteemi tervikuna. 

 

TC klaasnõude kasutamisel pole soovitud tulemuse saamiseks vaja tarvitada muid 

energeetilisi mõjureid nagu elektri-, magnetvälja või mõttejõdu. 

 

Vee elujõud, mis on karahvinis taastunud, püsib stabiilsena umbes ühe nädala, juhul kui ta 

jääb puutumatuks teiste mõjutajate poolt. Nõud säilitavad oma mõju, kui nende geomeetriline 

kuju ja sümboolika on kahjustamata. 

 

Pannes TC karahvini ruumis nähtavale kohale, soovitatavalt mitte otsese päikesevalguse 

kätte, mõjub selle energia elavdavalt ka ümbritsevale ruumile. 

 

Sümbolid ja afirmatsioonid 

Inimesed on kasutanud sümboleid kõikides kultuurides ja ajastutel. Et sümbolite mõjust aru 

saada, tuleb mõista neis olevat sisemist resonantsi või vibratsiooni. Mõnikord kasutatakse 

selle edasiandmiseks sõnu, nagu afirmatsioonide puhul, teinekord aga graafilisi kujundeid, 

matemaatikat või helisid. 

 

Elulille sümbolit peetakse kogu meie planeedil oleva elu geomeetriliseks väljenduseks. See on 

energia, elu ja kõike omavahel siduva väe universaalne sümbol.  

 
Veel näib olevat võime tunda ära ja säilitada erinevat informatsiooni, vibratsioone ja 

resonantse ning seda ”informatiivset sisu” endas ka edasi kanda. Elulille joogiklaaside 

disainimisel on kasutatud seda teadmist ja lisatud erinevate värvide, sümbolite ja 

afirmatsioonide ehk positiivsete enesekinnituste kombinatsioone, et toetada näiteks 

harmoonia, rahu, tervise või armastuse loomist elus. 

 

 

 

               enne          pärast 

Karahvin parandab märkimisväärselt veekristallide 

struktuuri andes neile täiusliku kuue-servalise kuju.  

Fotod on tehtud E.F. Brauni !veitsis asuvas 

laboratooriumis. 



 
Värv 

Spetsiifilise efekti annab TC klaasnõudele annab Elulille sümboli värvus: 

Kuld: 23,8-karaadisest kullast sümbol toetab energeetiliselt ja tõstab vastupidavust. Toimib 

inimese immuunsüsteemi tugevdavalt. Toetab harknäärme ja neerupealsete näärmete tööd 

stimuleerides nakkustega võitlevate rakkude tootmist.  

 

Plaatina: aktiveerib enese tunnustamise ja armastuse. 

Valge: soodustab avatust ja terviklikku tunnetust. 

 

Värviline: toetab positiivset ja rõõmsat ellusuhtumist. Seda varianti soovitatakse lastele ja 

noortele ning samuti inimestele, kellel on depressioon. 

 

Valmistamise tehnoloogia 

TC tooted valmistatakse traditsioonilise käsitööna. Iga karahvin puhutakse eraldi eelnevalt 

valmistatud vormi. Sellisest toomisprotsessist lähtuvalt on iga karahvin ainulaadne kunstiteos. 

 

Elulille sümbolid põletatakse klaasist toodete põhjale umbes 600°C juures. 

 

TC klaasnõude valmistamiseks kasutatav klaas sisaldab umbes 40% kvartsliiva, mis on tuntud 

kõrge energiajuhtivuse poolest. See on täiesti vaba pliist ja teistest raskemetallidest. 

 

Karahvinid  

 

Tootevalikus on kuus erineva suurusega karahvini, millest 

väikseim on 120 ml mahutavusega Miniversum, mida 

võib lisaks vedelike energiataseme tõstmiseks kasutada 

ka taimede ja vürtside, aga ka õlide, essentside, 

maitseainete ja kosmeetika hoidmiseks. Suurimad 

karahvinid on 10 l Universum ja 5 l Ilu, mis sobivad 

ideaalselt kasutada seminari- ja konverentsisaalis, arsti 

ooteruumis, samuti avalikes kohtades. 

 

TC karahvin Alladin 1,3 liitrit  
Alladin on TC karahvinide seas kõige levinum. Karahvini põhjas oleva kuldse Elulille sümboliga 

Alladin on olnud aastaid üks populaarsemaid tooteid. 

 

Kuuelaineline astmeliselt voolav disain, milles iga astme maht vastab ühele Fibonacci jada  

kuuest esimesest numbrist, järgib looduses kõikjal esinevat geomeetriat. Selles karahvinis 

elustunud vesi omandab kuueküljelise kristallilise struktuuri, mille tulemusel paranevad vee 

energiatase ja elujõud. 

 

Karahvini Alladin sees tekkiv resonants vastab oma helisageduselt noodile F. See sagedus 

väljendab vertikaalselt liikuvat energiavoogu, mis on sarnane energia liikumisele puudes. 

 

TC perekarahvin Alladin 2,3 liitrit  
TC perekarahvin on loodud klientide soovil ning vajadusest suurema karahvini järele. 

Mahutades enam kui kaks liitrit, on see praktiline igapäevaseks kasutamiseks nii kodus kui 

kontoris.  

 

Perekarahvini Alladin sees tekkiv resonants on häälestatud noodi C helisagedusele. See 

sagedus väljendab empaatilist ja hoolivat teadlikkust, mis toetab harmoonilist koostööd. 

 

TC karahvin Õrnus 0,5 liitrit 

 



TC karahvin Õrnus on mõeldud kuumade jookide nagu tee, kohvi, kakao või lihtsalt kuuma 

vee jaoks. Tänu kergele kaalule ja käepärasele kujule soovitatakse seda karahvini lastele ja 

eakatele. 

 

Karahvini sees tekkiv resonants vastab oma helisageduselt noodile F. See sagedus on 

kooskõlas loomuliku hingamise vertikaalse liikumisega, mis sarnaneb eluenergia voolule 

puudes. 

 

Joogiklaasid 

Joogiklaaside disainis on kasutatud samu põhimõtteid nagu kõikide teiste TC klaasnõude 

puhul ning neil on klaasis olevale vedelikule samasugune mõju. 

Valikus on 0,25 l mahutavusega Müüt klaasid, mis on disainitud sagedaseks ja ohutuks 

kasutamiseks, mistõttu sobivad need nii lastele kui ka kontoritesse. Klaas ei lähe kergesti 

ümber ning seda võib kasutada nii kuumade jookide, nagu tee ja kohvi, kui ka külmade 

jookide jaoks. Müüt valikus on nii klaasi põhjas oleva sümbolita põhimudel, erinevat värvi 

Elulille sümboliga mudelid, kui ka afirmatsioonidega variandid. Iga afirmatsioon on sümboli, 

värvi ja sõnade kombinatsioon, mis toetab inimeses olevate oskuste ja võimete äratundmist. 

Samuti on valikus 0,3 l mahutavusega joogiklaasid Jasmiin, D!inn, Merlin. Iga klaas on 

unikaalne, sest on valmistatud klaasipuhumise meetodil. Joogiklaase on neli erinevat mudelit: 

üks põhimudel ning kolm erineva Elulille sümboliga mudelit, nagu karahvinide Alladin puhulgi. 
 

Energiaplaat 9 ja 22 cm 

TC energiaalus on käsitsi lihvitud klaasalus 24-karaadisest kullast Elulille sümboliga. Alus 

elavdab ja tõstab kõige temale asetatu energeetilist taset, olgu see vedelik, toit või midagi 

muud. Kaunis kuuekandiline disain toetab Elulille sümboli mõju ning on kooskõlas planeetide 

tsüklilise liikumisega. 

 

Elulille sümbolit on maailma erinevates kultuurides teatud ja kasutatud juba aastatuhandeid, 

sealhulgas ka toidu elavdamiseks ja säilitamiseks. Nüüd on ta koduses majapidamises 

kasutamiseks lihtsal ja käepärasel kujul.  

 

Energiaalus ei ole mõeldud kuumade nõude jaoks. 

 

Veiniklaasid 

Igat tüüpi veini jaoks sobival TC veiniklaasil on kõikidest müügil olevatest veinipokaalidest 

kõige unikaalsem ja energeetilisem disain. Mõju, mis sellel klaasil veinile on, võib sind tõeliselt 

üllatada. Kolmeosaline disain on otsekui erinevate nootide kooskõla akordis –”suur kolmkõla“. 

Seda tundliku disainiga veiniklaasi võib soovitada parimate veinide nautimiseks, ent see 

parandab ka igapäevaste veinide kristallstruktuuri. Veiniasjatundjad soovitavad kasutada TC 

veinipokaale ka degusteerimiseks. 

 

TC veiniklaaside valikus on nii klaasimeistrite puhutud orginaaltooteid kui ka masintöötlusega 

valmistatud mudeleid. Mõlemal juhul on tegemist erakordsete pokaalidega, millest juua, mida 

käes hoida ja imetleda. 

 

Joogikõrs 

TC joogikõrre disainimisel on kasutatud samu põhimõtteid nagu teistegi TC klaasnõude puhul. 

See väljendub nii kõrre mitmeosalises vormis kui ka selle loomisel kasutatud keerise 

printsiibis, mis tõstab joodava vedeliku bioloogilist väärtust.  

 

Keeris on üks kõige loomulikumaid ja võimsaimaid looduse ilminguid, milles peituvat väge 

alles hakatakse avastama. Küll aga on teada see, et keeris toob kaasa energiataseme tõusu 

pea lõpmatu intensiivsuseni isegi lisaenergiat juurde andmata. Keerist tekitava disaini ja 

”kuldlõike“ disaini ühendamisel on loodud niisiis topeltväekas joogikõrs. 

  

Boorsilikaatklaas, millest TC joogikõrs valmistatud on, muudab selle vastupidavaks ja 

kuumakindlaks, nii et kõrt saab kasutada ükskõik millise joogi puhul. 



 

TC klaasnõude kuju ja suurus, puhastamine 

Klaasist puhutud toodete mõõtmed võivad veidi erineda, tulenevalt individuaalsest 

tootmisprotsessist. Vähesel määral võib esineda erinevusi ka ettenähtud kaalu osas. 

 

Kõige parem on puhastada TC klaasnõusid üldiselt käsitsi, õrna loodusliku pesuvahendiga. 

Veejälgede eemaldamiseks kasuta sidrunhapet (näiteks sidrunivett). Klaasnõude põhjas olev 

Elulille sümbol on õrna hoolduse korral vastupidav. Elulille sümbolita TC tooteid võib pesta 

nõudepesumasinas. 

 

Esindaja Eestis: Lilleoru Keskus OÜ, www.lilleoru.ee 
 


