
 KRİSTALLERİ DAHA İYİ ANLAMAK 
 

KRİSTALLERİN VAR OLUŞ AMAÇLARI NEDİR? 
ünya gezegeninde tüm varoluşu, hayatı oluşturan minerallerin 
oluşturduğu yıldız tozları ve gazlar hepimizin yapışındı oluşturduğu gibi 
tüm kristallerin ve taşların yapısını da oluştururlar.  

 

 
 

Bugüne dek gezegenimiz türlü şekillerde yıkıldı ve yeniden şekillendi. Bu 
şekillenmeler sırasında ısınma ve soğuma sonucunda kayalar ve kristaller 
oluştu.  

 

Ayaklarımızın altındaki bu minerolojik zenginlik ve jeolojik minerallerin yani 
kristallerin insan ve hayvan psikolojisi üzerindeki holistik etkileri “Kristaller le 
gelen genel sağlık” konusunda tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir 
alternatif iyileştirici haline getirmiştir. 

 

Tüm dünyada Kristallere sağlık, huzur ve barışa teşvik etmek, topraklanmak, 
korunmak, duygusal titreşim bozukluklarını dengelemek, Aydınlık olanla 
temas etmek veya aydınlanmaya yardımcı olmak için; kısacası holistik olarak 
enerjiyi stabile etmek için başvurulmuştur. 

D 



 
 

Her geçen gün modern tıpta yeni çareler ve ilaçlar, terapiler kazanılmış olsa da 
yan etkileri yüzünden gün geçtikçe eskiye dönüş yani doğal Dünya 
reçetelerinden faydalanma oranı artmıştır.  

 

Düşündüğümüzde de aslında ilaçlı tıptan önce doğal bitkiler vardı. İnsanlığın 
varoluşundan beri hayatta kalmak için bitkileri kullanıyorlardı.  

O günün doktorları yani bitki toplayıcı şifacılar hangi bitkinin zehirli hangisinin 
ne için faydalı olduğunu biliyorlardı. Zamanla etkili ilaç reçeteleri geliştirdiler. 
Kadim uygarlıkların ezilmiş itkileri tütsü şekline getirip yakmaları suretiyle 
gelen iyileştirme enerjileri tüm Asya şehirlerinde kullanılmıştır. 

 

 

 



 

Peki ya kristaller? Bitkilerden oluşan doğal reçeteler gelişirken aynı zamanlarda 
taşlar ve kokular da fayda alma yönleriyle birer birer öne çıktılar. Eski Mısır’da 
tüm dünyada toplanan faydalı taşlar ve kristalleri takı olarak kullanmalarının 
yanı sıra, taşları ezerek, yağlarda bekleterek, suda tutarak kristallerden 
faydalandılar.  

 

                     
 

Kristalleri, takı olarak veya bedenin herhangi bir yerinde tutarak hastalıkları 
oluşturan enerjileri çekilmesini sağlarlardı. Eski Çin’de ise, yine hazımsızlıktan 
baş ağrısına, doğurganlıktan korunmaya kadar kristal reçeteleri kullanılmıştır. 

Bu kitapta sizlere 40-50 yıl önce batı dünyasında ortaya çıkan yeni çağ 
akımından bahsedeceğim. Zira bu akım sayesinde tekrar doğal reçetelere 
dönülmüş ve Doğu tıbbı değer kazanmıştır. 

 

Doğu kaynaklı tıp, doğanın tüm enstrümanlarını değerlendiren ve insanın 
bütünsel varlığını ön planda tutan bir kültürel hareketi tanımlamak için 
kullanılan geniş bir terimdir. Bu eşsiz yeni çağ akımı tıp, maneviyat ve doğal 
bütünlük dahil birçok alt kategoriye sahiptir ve her geçen gün muazzam 
gelişmeler göstermektedir.  

                    



Bu kitapta sizlere tüm yeni çağ akımında değerlendirilen sanatların kristaller 
ve taşlarla olan bağlantılarını anlatmaya çalışacağım. Dünyanın her ülkesinde 
bulunabilen yani çağ akım malzemelerinin satıldığı dükkanları ziyaret 
ettiyseniz nelerden bahsedeceğimizi az çok tahmin edebilirsiniz.  

 

Kristal ve taşların insan bedeninde, ruhunda ve zihninde meydana getirdiği 
iyileştirmeleri, kutsal geometri’nin kristallerle bir arada kullanıldıklarındaki 
müthiş etkilerini, sessel tireşimlerin kristallerin enerjilerini nasıl 
yükseltebileceklerini, piezoelekriksel enerjinin kristallere kattığı değerleri, 
kristallerin sağladığı faydaların bitkilerle ve has yağlarla tüm nasıl 
güçlendirileceğine kadar bilgileri sizlerle paylaşacağım. Zira binlerce yıldır eşsiz 
kültürlerde kullanılan kristaller, taşlar, bitkiler, otlar, baharatlar ve her türlü 
doğal elementler göz ardı edilemeyecek kadar faydalı bilgiler içermektedir ve 
hepsi bir arada iken bir yeni çağ akımından bahsedebiliriz. 

 
 

Kristallerin Astroloji ile olan ilgisini yazmaksak çok eksik bir anlatım olacağını 
size söylememe gerek yoktur umarım; taşların ve kristallerin en etkili ve eski 
sanatlardan olan astroloji ile bağlantısı çok önemlidir.  

 



Bu yüzden en azından doğum haritanızın elementsel değerlerini, yükselen 
burcunuzu, güneş ve ay burcunuzu bilecek kadar bir astroloji bilginizin 
olmasında yarar vardır. Astrolojinin temel bilgilerinden bahsediyorum.  

 

Bu kitapta bulacağınız bilgi ve uygulamalar sadece fiziksel veya duygu durum 
bozukluklarından ibaret olmayacak holistik yani bütünsel çözümler 
içerecektir. Holistik iyileşme, fiziksel, bedensel ve ruhsal iyileşmenin tamamına 
verilen addır. Doğu tıbbında herhangi birinin tümünü etkilediğine inanıldığı için 
iyileşme bütünsel olarak ele alınmıştır. Ülkemizde ve Dünya’da holistik sağlık 
uygulamalar arasında akupunktur, birezonans, biofeedback cihazları ile 
yapılan seansları ve fitoterapi uygulamaları ve akupresür nokta ve reflekseloji 
masajlarını sayabiliriz. 

 

Ayrıca kitaptaki bilgilerin arasında Omurgamız arasından dikey olarak aşağıya 
doğru inen Bedenin enerji geçit kapıları ”çakralar” ve Kristallerle olan 
bağlantıları hakkındaki bilgileri de bulabileceksiniz. 
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