
              KRİSTAL Mİ, TAŞ MI? 

Nasıl ayırt edeceğiz?  

O zaman hepsini tek tek yakından bir inceleyelim. 

KRİSTAL NEDİR?  

ristal deyince aklınıza ne geliyor?  

Bir çoğunuzun aklına çok parlak ve çeşitli yüzleri olan kristalize parçalar gelir 

herhalde…                       

Gemologlar kristalleri atomik iç desenleri sürekli tekrarlanan katı cisimler olarak 

açıklıyorlar.  

Aslında çoğu mineral doğal olarak, atomların düzenli iç desenine sahip olan kristaller 

olarak bulunur. Bir kristalin şekli, iç düzenlemeyi aynalar. Atomlardaki iç düzenlemeler bir 

kristalin rengini de belirler. Kuvars gibi birçok mineral saf hallerinde renksizdir, ancak 

kristaller, yapılarındaki yabancı maddelerin sayısına ve türüne bağlı olarak pembeden 

kahverengiye veya koyu mora kadar birçok renkte görülebilir. 

                                     

K 



Taş nedir?  

Taşlar, kesilmiş ve parlatılmış kristallerdir. Değerli taşlar is maddi değerleri en yüksek 

minerallerdir. Elmas, yakut ve zümrüt dışındaki değerli taşlar, “Yarı değerli taşlar” olarak 

kabul edilirler. Kuyumcular, olağandışı renkleri ve sertlikleri nedeniyle mücevherleri için 

taşlara kesilecek belirli kristalleri seçerler. Ancak, bugün kullanılan boyut, güzellik, nadirlik 

ve dayanıklılık, mücevherin değerini belirleyen temel ölçütlerdir. 

 

                                    

                                                            Tamburlanmış kristaller 

 

NERDEN BAŞLAMALIYIM? 

Kristallerin tarihteki ve mitlerdeki yeri 

Kristal dünyasına girerken asırlardır kristallerin var olduğu ve tüm kadim uygarlıklarda 

kristallerden her şekilde faydalanıldığını hatırlayalım istedim. Mitoloji Dünyasında 

kristallerin ve taşların birbirinden olağanüstü özelliklerine verilen değerler bol bol 

rastlanmaktadır. Mısır öğretilerinde kristallere çok fazla ölçüde değer verilmiş, İsis’e 

ölümden korunmak için Akik kolye hediye edilmişti.  

 

Kadim Japon efsanesinde, Kuvarsın beyaz bir ejderhanın ateşli nefesinden oluştuğu 

anlatılır. Yerli kabilelerin yani Aborjin ve Amerikan yerlilerinde de yağmur yağdırmak için 



Kuvars kristali kullandıklarını biliyoruz. Yunan mitlerinde ise alkoliklere içkiden 

uzaklaştırması için ametist takması tavsiye edilirmiş. Ametist bu özelliği ile hala bugün de 

“Bağımlılık” için tavsiye edilen taşların arasındadır. Tüm bağımlılıklarda ruhun maruz 

kaldığı uygunsuz enerjilerden korunmak için bence de ametist çok etkili bir kristaldir.  

 

 

İnsan ruhunun ilahiyatla ve ruhsal varlıklarla bağlantı kurmasında kristallerin ne denli 

önemli olduğunu tüm kadim uygarlıklar anlamış ve ritüellerinde kristallere yer vermişlerdir. 

İlahiyata ulaşmak için kristallerin enerjilerini bir araç olarak kullanmışlardır. 

 

Kuvars kristaline verdikleri değer kuvarsın bugün bazı mekanik araçlarda da kullanıldığı 

göz önüne alındığında aslında beni hiç şaşırtmıyor doğrusu.  

 

Kuvars kristali elektromanyetik enerjinin düzenli bir şekilde akmasını sağlar. Kuvars 

kristalindeki ve bazı mineraller piezoelektrik etki yaparlar. “Piezo” kelimesi it veya bas 

anlamına gelmektedir. Piezoelektrik, büküldüklerinde, sıkıştırıldıklarında yada şekilleri 

değiştiğinde elektriksel etkisi değişen kristallerin piezoelektrik oldukları söylenir.  

 

Bu etki sayesinde de Kuvars gibi kristaller enerjiyi elektromanyetik enerjiye çevirirler. Bu 

sayede radyolar dahil bir çok cihazlarda farklı taşlar ile birlikte mucizeler yaratırlar  



Kristalleri tanıma ve ayırma 

Kristalleri tanımanın çok kolay olmadığını kabul ediyorum. Bazen karışık ve içinden 

çıkılamaz bir durum oluşabiliyor. Ama merak etmeyin; bu kitaptan sonra kristal ya da taşları 

tanıyıp rahatlıkla isimlendirebileceksiniz. 

İlk olarak size şunu öneriyorum, Kendinize almak için 12-15 arası bir kristal çantası edinin. 

Bunların içinde en çok kullanacağınız ve başvuracağınız kristaller olsun. Bunlar hangi 

kristaller diye düşündüğünüzü biliyorum. 

Ametist, Aventurin, Kristal Kuvars, Pembe Kuvars, Sitrin, Selenit, Kiyanit, Mavi dantel Akik, 

Karnelyan, Kehribar, Kalsit, Pirit, Dumanlı Kuvars, Siyah turmalin, Florit. 

Bu kristaller “SIK KULLANILANLAR” çantasında tutulan ve ihtiyaç halinde elimizin altında 

olacak kristaller ya da taşlardandır. 

 

                              



Bunları alırken, bu kitaptaki özelliklerini inceleyin ve püf noktası var ise alırken dikkat edin. 

Mesela; Her siyah taş “Oniks” değildir, yapılarına dikkat edin, eğer çok parlak ve cam kırığı 

gibi keskin bir kenara sahipse Obsidyen olabilir. Üzerinde beyaz noktaları var ise “Apaçi 

gözyaşı” adlı taş olabilir. Mat veya parlak siyah ama eli boyuyorsa “Shungite” olabilir. 

Kalkerli bir yapısı var ise “Siyah turmalin” olabilir. Siyah birçok taş var, dediğim gibi bilgi 

edinmeden gitmeyin. 

Ay taşı da opal taşı ile karıştırılır çoğu zaman. Opal süt parlaklığındadır ve derin bir 

görüntüsü vardır ama ay taşı üzerinde janjanlı renk geçişleri taşır ve sihirli bir görüntüsü 

vardır adeta. Aslında dikkatli baktığınızda rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. 

        

Pembe taşlar da karışabilir, mavi taşlarda …. Boyalı taşlar hakkında tek düşünmeniz 

gereken taşın boyalı olduğu değil bileşiğinde farklı mineraller taşıma potansiyeline sahip 

olduğudur. Taşın boyanması faydasını engellemez ama farklı bir taş ise mineralleri 

açısından size fazla gelebilecek birçok mineral taşıyor olabilir.  

Endişe etmeyin; Kitabın ilerleyen bölümlerinde taşları tanıdığınızda hangi taşın ne 

renklerde oluşabileceği hakkında bolca bilgi edinebileceksiniz. 



Kristalleri nerden satın alırım? 

Günümüzde kristalleri meraklıları ile buluşturan muhteşem nitelikte mağazalar var. Üstelik 

bir tık uzaklıktalar. Modern çağ tüm ürünlerde olduğu gibi kristalleri ve taşları da 

bilgisayarımızın veya telefonlarımızın ekranına kadar getiriyor.  

Tabii internet ortamından almayı planladığınız takıları veya kristalleri ya da taşları çok iyi 

araştırmalı ve deneyip güvendiğiniz mağazalardan satın almalısınız. Açıkçası, 20 yıldır 

kristallerle geçirdiğim süre zarfında suistimale çok açık olan bu sektörde gerçekten de zor 

durumda kalan birçok kişi ile karşılaştım. Siz siz olun zor ulaşacağınız bir mağazadan yüklü 

ürün istemeden muhakkak bir kristal veya takı örneği isteyin😊 

        

 

                                                                                       

Renk, boyut, gerçek olup olmaması konusunda emin olabileceğiniz ve doğru bilgi veren 

mağazalardan ürün alın. Kristallerin fiyatları nasıl çıkarıldığına, rengine, boyutlarına, 

değerliliğine, işlenip işlenmemiş olduğuna ve üzerinde yüzlere göre değişim gösterebilir. 

Fiyat değerlendirmesi yaparken tüm bunlara ve burada yazmayı unutmuş olabileceğim 

sayısız özelliklerini göz önüne almayı unutmayın. 



Yakınınızdaki bir mağazadan almak daha güvenlidir tabii. Hele ki yenilikçi ve yaratıcı bir 

mağaza ise keyfinize değecek yok! 

Taşın doğru olup olmaması ilk olarak rengi ile anlaşılır. Kolonyalı veya asetonlu bir mendile 

taşın üzerini silerseniz ve değişiklik yok ise taş boyalı değildir. 

En doğru kristalleri seçmek 

Bir kristal mağazasına girdiğimizde bir taş veya kristal sizi fazlaca çekebilir. Titreşimi 

yayılırken sizin titreşiminiz ile hızlıca rezone olur ve bu da dikkatinizi çekmek için yeterlidir. 

Bu vibrasyona yani titreşime ihtiyaç duyduğunuz için kristale yakınlık hissediyor 

olabilirsiniz. Bir kristale doğru çekilmek   ona ihtiyacınız olduğunu gösterebilir. Titreşimi 

yayan ya taşın mineralleridir ya rengidir ya da yapısındaki kristalografik durumdur. 

Kristalleri seçerken hangi kriterleri göz önünde tutmalıyız?  

İlk olarak hangi durum veya durumlardan dolayı kristale ihtiyaç duyduğunuzu biliyor 

olmanız lazım. Bu durumlar; duygu durum bozuklukları, enerji dengesizlikleri veya sağlıklı 

bedensel titreşimler gibi durumlar olabilir.   

 

 

 

Kendiniz veya başkaları için, ihtiyacınız olan kristalleri seçmenin üç basit yolu vardır:  

Birincisi durumunuza uygun olan taşları araştırın. Daha özelleştirmek ya da nokta atışı 

yapmak için özellikleri eleyin ve durumunuza cevap verebilecek en güçlü, faydalı kristali 

seçin. 



Durumunuza uygun olduğunu tayin ettiğiniz kristaller birkaç tane ise, bir pandül (sarkaç) 

kullanıp seçmeniz gerekir. Kristalleri sezgisel olarak seçebilirsiniz. Sezgileriniz ile bir kristal 

seçerken en önemli şey kendinize güvenmektir.  

                              

 

Hayatın her alanında olduğu gibi bazı sevmediğiniz kristalize durumlar olabilir. 

Enerjisinden hoşlanmadığınız bazı kristaller olabilir. Bunun nedeni ya sizde derin bilinçaltı 

temizliği yapıyordur ya da bileşimindeki mineraller fazla gelmiş ve bedeninizdeki enerji 

dengesini bozuyordur.  

 

Kristal mi seçelim yoksa işlenmiş haldeki taşını mı? 

aba kesim, yuvarlanmış veya cepheden taşları eşit derecede iyileştirici enerjiye 

sahip olarak kullanabilirsiniz, ancak daha berrak ve saf olan kristal enerjisi daha 

çabuk netice verir. Çatlak olan şeffaf kristaller veya taşlar bile diğerlerinden çok daha                                        

etkilidir. 

 

K 



HANGİ KRİSTALİN BENİM İÇİN doğru olduğunu nasıl anlayacağım? 

Söz konusu organın özel durumu veya genel iyileşmesi için özellikle tavsiye edilen bazı 

kristalleri bu kitabın ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz. Duygu durum bozukluklarına iyi 

gelecek ve düzeltecek kristalleri de aynı şekilde. 

Bedendeki enerji dengesi organların ve duyguların düzenlenmesi ile büyük oranda 

sağlanır. Onun dışında DNA ve düşünce kalıpları ile kalıcı bir çözüme de uzun süreli 

çalışmalarda ulaşabilirsiniz. 

 

                   

 

Sizin ya da başkaları için o anki duruma uygun kristalleri seçin ve bir yere koyun. 

Pandülünüz ile tek tek hangisinin size uygun olduğunu sorun. Tek bir “evet” alana dek 

elemeye devam edin. Kalan kristal sizin için çalışmaya karar vermiş kristaldir. Bazen 

gerçekten bazı taş ya da kristallerden hiç haz etmezsiniz.  

Hatta “bu kristal bana dokundu” diye düşünürsünüz. Bunun nedeni kristalin bilinçaltında 

çözmeye başladıklarından hoşlanmadığınız için olabilir. Bilinçaltındaki değişime direnç 

gösterme konusundaki hassasiyet sayesinde bastırılan duygular bir çeşit tepkisellik 

oluşturuyor. Eductor biofeedback cihazında bilinçaltı duyguları çalışırken %80 

danışanımın “değişime direnç” konusunda hassasiyet gösterdiğini deneyimledim.  



Dolayısıyla, ilk olarak değişime kendimizi açıp teslimiyet duygumuzu geliştirebileceğimiz 

yüksek vibrasyonlu kristallerle çalışmalıyız. Ardından ise, mineralleri bize uygun olan ve 

isteklerimiz doğrultusunda faydalanabileceğimiz taşlardan destek alabiliriz. 

Eğer hala bazı kristaller bilinçaltında bastırılmış duyguları tetiklemeye devam ederse bu 

duyguları masaya yatırmak için size harika fırsatlar doğmuş demektir.  

Şanslısınız😊 Farkındalık sizi kurtarır eski öğrenilmişliklerden ve bastırılmışlıklardan 

kurtarır! 

 

                

 

                                        K O Z M İ K   M E R K E Z  

   Bağdat Caddesi Zümrüt apt. No;378/9 Şaşkınbakkal-Kadıköy/İSTANBUL 

                             05345512210   -   02163581223 

 

*Bu bilgiler Gaye Döşer’in “DOĞA RUHLARI KRİSTALLER” adlı kitabından alınmıştır.                                                                                                                                          

Lütfen kopyalamayınız. 
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