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تارﯾخچه ی سنگ درمانی
سنگ درمانی که دﯾرباز در زمره درمانھای طبيعی بوده ،امروزه تحت نام ) (Gem Therapyبه عنوان ﯾکی از رشته
ھای طب مکمل معرفی و طبقه بندی می شود .استفاده از خواص درمانی سنگ ھای نيمه قيمتی وگوھرھا
برخالف استقبال گسترده مردم جھان طی سالھای اخير،موضوعجدﯾدی نيست ،بلکه ھزاران سال قدمت دارد.
شواھد کاربرد سنگھای طبيعی برای درمان بيمارﯾھای مختلف در قدﯾمی ترﯾن تمدنھای بشری به چشم می خورد.
بر اساس اﯾن شواھد ،در طول تارﯾخ از سنگھای قيمتی ونيمه قيمتی برای مقاصد درمانی ،محافظت افراد در برابر
بالﯾھای طبيعی وتاثيرات نامطلوب محيطی استفاده می شده است.
قدﯾمی ترﯾن گزارشھا در مورد خواص درمانی گوھرھا به ھزاره  ۴پيش از ميالد باز می گردد .چنين به نظر می رسد
که کتيبه ھای سومری و متون علوم وداﯾی مربوط به ھند باستان ،کھن ترﯾن آثار بر جای مانده از اﯾن دانش قدﯾمی
می باشند .در طب سنتی ھند )آﯾورادا( ،دستورات دقيقی در مورد تھيه پودر ،خمير و الگزﯾر )مخلوط حاوی الکل( با
سنگھای شفابخش وجود دارد .متون و دستورات اﯾن طب تا به امروز حفظ شده وتوسط پزشکان آن در سراسر دنيا
و بخصوص در آمرﯾکا ،اروپا وھند بکار گرفته می شود.
در چين باستان نيز درمانگران از خواص ارتعاشی سنگھا آگاه بوده اند .کتاب امپراطور زرد )حدود  ۵٠٠سال قبل( که
توسط پی ﯾو نگاشته و گردآوری شده دارای توضيحات فراوانی در مورد گوھرھا و تاثير آنھا بر بدن انسان است.
امروزه نيز کشور چين ﯾکی از بزرگترﯾن عرضه کنندگان گوھرھا و سنگھای شفابخش در سراسر دنيا است.
ارسطو فيلسوف مشھور ﯾونانی نيز از قدرت وﯾژه ومنحصر به فرد سنگھای شفابخش صحبت کرده است.
روميان نيز تحت تاثير آموزه ھای ﯾونان و ساﯾر تمدنھای باستانی ،ھمواره سنگھای صيقل داده شده را برای رفع
بيماری و بد شانسی با خود حمل کرده و در جنگ ھا در زره و سپر و شمشير خود از آنھا استفاده می کردند.
در دﯾن مبارک اسالم نيز استفاده از انگشتر با نگين عقيق ،فيروزه ،و حجرالشمس به مومنين توصيه شده و با
استناد به کتب دﯾنی ،ائمه اطھار غالباً نگين انگشتری بر دست داشته اند.
دانشمندان اﯾرانی در دوره پس از اسالم نيز توجه وعناﯾت وﯾژه ای به گوھرھا و سنگھای شفابخش داشته اند که
از اﯾن ميان می توان به صباح بن عمران از جواھر شناسان عھد ھارون الرشيد خليفه عباسی وعطاربن محمد،
منجم و مولف کتاب منافع االحجار اشاره نمود .ابن سينا ،حکيم عاليقدر پارسی نيز ،در درمان تماﯾل به خودکشی از
سيترﯾن استفاده می کرده است.
شاﯾد به جرات بتوان گفت پرارزشترﯾن و مھمترﯾن کتب گوھر شناسی اﯾران ،کتاب " الجماھر فی الجواھر" تاليف
ابورﯾحان بيرونی به زبان عربی و رساله " تنسوخنامه اﯾلخانی " )معروف به رساله جوھرﯾه( تاليف خواجه نصيرالدﯾن
طوسی به زبان فارسی است .تنسوخنامه اﯾلخانی که در عھد پادشاھی ھالکوخان )۶۵٣ -۶۶٣ه .ق (.و به امر
اوتوسط خواجه نصيرالدﯾن طوسی به رشته تجرﯾر درآمده است ،شامل منافع وخواص وصفات گوھرھا و سنگھای
بيش بھا است.
ﯾک درمانگر زن مشھور به نام ھليدگارد ،در قرن دوازدھم ميالدی )اروپای قرون وسطی( در کتاب معروف خود به نام
"فيزﯾکا" به طور مفصل به توضيح خواص درمانی سنگھای نيمه قيمتی پرداخته است" .ﯾک از اﯾن درمانھای طبيعی
شامل قراردادن سنگھای خاص بر روی نقاطی از بدن ونوشيدن آب از ظرفی بوده که سنگھای شفابخش به مدت
ﯾک شبانه روز در آن قرار داده شده باشد.
چارسلسوس ،پرآوازه ترﯾن پزشک اروپا در دوران رنسانس ،در مورد وﯾژگيھای شفابخش سنگھا ومواد معدنی
وارتباط اﯾن خواص با ساختمان فيزﯾکی وفرمول شيمياﯾی آنھا به بررسی ومطالعه پرداخته است .او پس از سالھا
مطالعه و به دنبال کسب تجربيات متعدد ،به اﯾن نتيجه رسيده است که از سنگھای ساﯾيده شده و ﯾا خرد شده
می توان نه تنھا برای درمان عالﯾم بيمارﯾھا ،بلکه برای عالج دالﯾل عميق بيماری ھم استفاده کرد.

سواالت
در چه ساعات يا روزھايى گرفتن اين انرژى از سنگھا مناسب تر است؟ و اصالً چه نوع سنگھايى روى ما تأثيرگذار
ھستند؟
*در اين زمان چه بايد كرد؟
*با چه چيزى مى شود سنگھا را پاك و شارژ كرد؟
*بعد از انجام اين مراحل نوبت گرفتن انرژى است.اين كار را چگونه بايد انجام داد؟

*چه سنگى براى كارھاى فكرى و تقويت اعصاب مناسب است؟
*چه سنگى در درمان نگرانى ھا و در مشكالت روحى به ما كمك مى كند؟
*براى درمان افسردگى سنگى وجود دارد؟
*چه سنگى غرور و حسادت را از بين مى برد؟
*در درمان بيمارى ھاى پوستى چه سنگى مفيد است؟
*براى تقويت صفت ھاى خوب و ويژه آيا سنگى وجود دارد؟
*چه سنگى براى تمركز و آرامش و تقويت حواس مفيد است؟
*آيا سنگى وجود دارد كه غصه را از انسان دور كند؟
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*چه سنگى انسان افسرده و خشمگين و غمگين را از نظر روحى كنترل مى كند؟
*سنگى وجود دارد كه باعث خوش شانسى شود؟
*سنگ آماتيست در درمان چه بيمارى ھايى مؤثر است؟
*عقيق چه خاصيتى دارد؟
*فيروزه از قديم االيام در بين ما ايرانيان جايگاه ويژه اى داشته است از خاصيت ھاى درمانى اين سنگ چيست؟
*مرواريد نيز سنگى است كه مورد پسند اكثر خانمھا است در اين مورد ھم توضيح دھيد.
*الجورد چه خاصيتى دارد؟
*ياقوت كبود چه خاصيت درمانى دارد؟
*سنگ كھربا چه خاصيتى دارد؟
*سنگى كه باعث افزايش عشق و محبت باشد ،وجود دارد؟
*ياقوت قرمز چه خاصيتى دارد؟
*در مورد زمرد چه خاصيتى دارد؟
*در چه ساعات يا روزھايى گرفتن اين انرژى از سنگھا مناسب تر است؟ و اصال ً چه نوع سنگھايى روى ما تأثيرگذار
ھستند؟
اين كار منطق و عقل نمى طلبد ،بلكه بايد اشخاص دريچه ھاى قلب خود را باز بگذارند و به خود اين فرصت رابدھند تا آن خود برترشان سنگى را كه در يك لحظه بخصوص به آن احساس نياز مى كنند ،انتخاب كند .با اطمينان
مى گويم كه اين كار شدنى است و سنگ شما را انتخاب مى كند .اگر در اين مورد شك داريد يا در مورد چند سنگ
ترديد مى كنيد ،آنھا را در دستان خود قرار دھيد ،آنگاه متوجه خواھيد شد كه با گرم شدن يكى از آنھا ،سنگ
نسبت به شما واكنش مناسب نشان داده است.
*در اين زمان چه بايد كرد؟
بايد سنگ را بشوييد و آن را از ناخالصى ھا پاك كنيد .گاھى اوقات سنگى در اختيار شما قرار مى گيرد تا شمابتوانيد از آن انرژى بگيريد .شايد اين سنگ قبل از شما مورد استفاده شخصى بوده كه دچار بيمارى و ناراحتى
خاص بوده است .اين سنگ از نظر فيزيكى به شما آسيب نمى رساند ،ولى امكان دارد كه افكار پريشان و انرژى
منفى شخص قبلى را ھمراه داشته باشد و آن انرژى منفى شما را آزار دھد .بنابراين بايد سنگھا را پاك كرد.
*با چه چيزى مى شود سنگھا را پاك و شارژ كرد؟
آب ،آتش ،خاك و نمك دريا از عوامل پاك كننده سنگ ھستند .شما مى توانيد سنگ مورد نظرتان را در حدود  ۶تا ٨ساعت در آب جارى قرار داده و تميز كنيد يا آن را داخل خاك بگذاريد و سپس آن را بشوييد .گاھى ھم مى شود
سنگ را روى شعله شمع قرار داد يا اينكه از نمك خشك دريا براى پاك كردن آن استفاده كرد.
*بعد از انجام اين مراحل نوبت گرفتن انرژى است .اين كار را چگونه بايد انجام داد؟
پس از پاكسازى سنگ مى توانيد به پشت دراز بكشيد و آرامش بگيريد .مدت زمان مناسب معموال ً  ٢٠دقيقهاست .بعد از اتمام اين كار چند دقيقه در ھمان حالت بايد باقى ماند .بعد سنگ را برداشته و به آرامى بايد بلند
شد ،سنگ را شست ،زيرا انرژى منفى و افكار پريشان كه به سنگ منتقل شده را تخليه كرد.
افراد بر حسب نيازشان مى توانند اين كار را انجام دھند .البته يك نكته را ھرگز نبايد از ياد برد و آن اينكه اين كار در
مورد تمام سنگھا صدق نمى كند ،بايد بعضى از سنگھا را مستقيماً روى محل درد قرار داد .بعضى از آنھا را در آب
قرار داد و بعد آب آن را نوشيد.
*بھتر است در مورد ٢٠خصوصيات سنگھا و نامشان بيشتر بگوييد .
چه سنگى براى كارھاى فكرى و تقويت اعصاب مناسب است؟
سنگ آزوريت ) (Azuriteكه به رنگ آبى پررنگ است و سختى اش خيلى كم است .معادن اين سنگ در فرانسه،ايتاليا و آمريكا قرار دارد .اين سنگ را مى توان روى چاكراى پيشانى قرار داد تا باعث باز شدن چشم سوم شود،
ھرچند كه اين سنگ براى تمام چاكراھا مناسب است .اين سنگ براى افرادى كه كارھاى فكرى مى كنند ،مفيد
است ،از جمله دانش آموزان و دانشجويان آن را مى توانند يا روى ميزشان يا در نزديكى محل كارشان قرار دھند.
آندريت تمركز حواس را تقويت مى كند و آگاھى را باال مى برد و براى كسانى كه مديتيشن ) (Meditationمى
كنند ،بسيار مناسب است .سيستم مركز عصبى و مفصل را تقويت مى كند و گردش خون را منظم مى سازد .اين
سنگ در برابر حرارت حساس است و نبايد بيشتر از يك ساعت در برابر نور خورشيد قرار گيرد.
*براى شارژ آن چه بايد كرد؟
ماھى يك بار بايد روى آن نمك دريا ماليد و بعد آن را تميز كرد.*چه سنگى در درمان نگرانى ھا و در مشكالت روحى به ما كمك مى كند؟
آزوريت  -ماالكيت ) (Azurite - Malachiteكه مثل سنگ قبل حساس و شكننده است و نگھدارى اش ھم مثل آناست را بايد روى چاكراى پيشانى قرار داد .اين سنگ مانع نگرانى مى شود و نوسانات خلق و خو را تعديل مى
كند .صبورى و نظم را به ما مى آموزد ،تقويت كننده مھره ھا ،ماھيچه ھا ،عضالت و غده تيموس كه در پايين ترين
قسمت گردن قرار دارد ،است .در دھان ناراحتى ھاى كيسه صفرا ،كبد ،زخم معده و درمان در مراحل اوليه تأثيرات
خوبى نشان داده و به شفاف شدن پوست كمك مى كند.
*براى درمان افسردگى سنگى وجود دارد؟
بله آمازونيت ) (Amazoniteكه رنگ آن آبى متمايل به سبز است و براى چاكراى قلب و گلو مناسب است .اينسنگ به متولدين بھمن )دلو( انرژى حياتى مى دھد .اين سنگ را بايد ھفته اى يكبار زير آب جارى شست تا شارژ
شود .براى دردھاى گردن و كشيدگى عضالت بايد اين سنگ را به صورت دورانى خالف عقربه ھاى ساعت آرام
گردانيد .اين سنگ انرژى و تحرك را تقويت مى كند و عالوه بر درمان افسردگى براى زنان باردار مفيد و مؤثر است و
شاخه عصبى و مغز را تقويت مى كند.
*سنگ آماتيست در درمان چه بيمارى ھايى مؤثر است؟
آماتيست ) (Amethysteبه رنگ بنفش تابنفش ارغوانى است و براى چاكراى تاج سر مناسب است و نشانهمتولدين آذر و اسفند و بھمن و شھريور است .كسانى كه بيمارى خونى و ناراحتى ھاى لوزالمعده دارند مى توانند
اين سنگ را بعد از شست و شوى كامل يك شب در نيم ليتر آب قرار داده و صبح ناشتا آن آب را بنوشند و بعد از
استفاده مى توانند آن را يك يا دوبار در ماه در زير آب روان شسته و تخليه كنند .برخى از مردم بر اين باور ھستند
كه اين سنگ رنگ چھره را روشن و باز كرده و از طاسى سر جلوگيرى مى كند .در زيورھاى مردم مصر و يونان از
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اين سنگ زياد استفاده مى شد .آماتيست به شخص آرامش ،شادى و شجاعت مى بخشد و برطرف كننده
مشكالت روانى و استرس است .اين سنگ براى كودكانى كه دچار حمالت عصبى يا خشم مى شوند بسيار مؤثر
است و برطرف كننده سرگيجه و اختالالت چشمى است
*چه سنگى غرور و حسادت را از بين مى برد؟
الماس ) (Diamantكه در رنگھاى سفيد روشن ،قھوه اى مايل به زرد ،نارنجى روشن و سياه ديده مى شود و ازمعادن آفريقاى جنوبى ،ھند ،برزيل ،روسيه و استراليا توليد مى شود .اسم الماس از لغت يونانى آداماس گرفته
شده و به معناى عشق ابدى و تسخير ناپذيرى است .الماس نشانه متولدين مرداد ،دى و فروردين است .اين
سنگ روى تمام سيستم بدن تأثير مى گذارد و از به وجود آمدن سنگ كليه ،كيسه صفرا و مثانه جلوگيرى مى
كند .الماس روى دستگاه گوارش اثر مطلوبى دارد و اعصاب و مغز را نيرو مى دھد ،در رفع مسموميت ،تقويت
چشم ،تسكين نقرس و مصونيت بدن تأثير بسزايى دارد .الماس ما را از اشتباھاتى كه مى كنيم آگاه مى كند و
غرور و خودخواھى و حس حسادت را تعديل كرده و از بين مى برد .براى درمان بھتر است از سنگ نتراشيده
الماس استفاده شود و پس از ھر بار استفاده بايد آن را زير آب شسته و زمان كوتاھى در زير نور خورشيد قرار داد.
*در درمان بيمارى ھاى پوستى چه سنگى مفيد است؟
اون تورين ) (Aventurineكه رنگ آن تركيبى از خاكسترى ،كمرنگ تاشيرى كمرنگ است .اين سنگ مختصچاكراى قلب است .براى درمان بيماريھاى پوستى  -آبله و جوشھا مؤثر است .اين سنگ را در يك ليوان بيندازيد و
بگذاريد يك شب تا صبح در آب بماند سپس پنبه يا گاز را به اين آب آغشته كرده و به محل ھاى مورد نظر به صورت
ضربه ماليم بزنيد.
Âاز ماساژ دادن پوست بايد پرھيز شود .اين كار را تا خوب شدن كامل پوست بايد ادامه داد .يكى دوبار آن را در آب
جارى بشوييد و چندين ساعت در برابر نور مستقيم خورشيد قرار دھيد .اين سنگ به متولدين ارديبھشت ،تير ،آذر
تعلق دارد .
اين سنگ عالوه بر آلرژى ھاى پوستى  -اگزما -آكنه ھا براى بيمارى چشمى -ريزش اشك و شوره سر مفيد است.
اون تورين باعث گشاده رويى ،خونسردى ،صبورى ،شوخ طبعى و آرامش است .ارتعاشات اون تورين مشكالت
قلبى و عصبى را برطرف مى كند.
*براى تقويت صفت ھاى خوب و ويژه آيا سنگى وجود دارد؟
اوپال ) (Opalبا طيف ھاى نورى رنگين كمانى كه دارد در رنگھاى گوناگون يافت مى شود .محل كشف آناستراليا ،برزيل ،مجارستان ،چكسلواكى مى باشد .براى چاكراى تاج سر استفاده مى شود .اين سنگ به طلسم
خوشبختى معروف است و براى ھنرپيشگان و موسيقيدانان مناسب است .اين سنگ متعلق به متولدين فروردين،
آبان ،آذر و بھمن مى باشد .اوپال براى درمان ناراحتى ھاى معده ،روده ،جريان خون بسيار مفيد است .گلبول ھاى
قرمز خون را افزايش مى دھد .اوپال سفيد چشم ھاى مارا بر زندگى و افكار درونى باز مى كند و باعث تقويت
صفت ھاى خوب مى شود.
*چه سنگى براى تمركز و آرامش و تقويت حواس مفيد است؟
فلورين ) (Florineدر رنگھاى سفيد ،آبى كمرنگ ،سبز ،زرد و بنفش يافت مى شود .رنگ آبى روشن آن براىمتولدين بھمن و بنفش آن براى متولدين اسفند مناسب است .از فلورين براى چاكراى تاج سر و چاكراى پيشانى
مى توان استفاده كرد .قدرت كشش اين سنگ در تمركز بسيار زياد است .اين سنگ احساس و الھام ما را در برابر
مسائل زندگى ،دوست يابى و مسؤوليت پذيرى تقويت مى كند و يكى از مناسب ترين سنگھا براى انجام
مديتيشن است و براى تمركز و تقويت حواس بسيار مفيد است و روى افراد مبتال به سندرم داون يا منگوليسم
تأثير بسيار خوبى دارد .براى بيماريھاى استخوانى و عوارض زخم ھا مفيد است و بخصوص براى كودكان در حال
رشد كه نياز به جذب مواد معدنى و شيميايى غذاھا دارند كمك مى كند .اين سنگ را ماھى يك يا دو بار در آب
بشوييد و در معرض نور خورشيد قرار دھيد.
*آيا سنگى وجود دارد كه غصه را از انسان دور كند؟
پريدوت ) (Peridotبه رنگ سبز يا سبز زيتونى است .متعلق به چاكراى قلب است .به متولدين ماه ھاى خرداد ومرداد مربوط است .براى درمان اگزما مى توان چند قطعه سنگ پريدوت را  ١٢ساعت در يك ليوان روغن فشرده
شده خنك )از شب تا صبح( قرار دھيد بعد با يك گاز اين محلول را روى محلھاى مورد نظر بماليد .حتماً دقت كنيد كه
پوست را مالش ندھيد .اگر دوست داشته باشيد مى توانيد به جاى روغن زيتون از يك ليوان آب استفاده كنيد .بعد
از ھر بار استفاده حتماً اين سنگھا را در زير جريان آب بشوييد و در معرض خورشيد قرار دھيد .اين سنگ ما را در
برابر تأثير ديگران محافظت مى كند و قدرت مبارزه و ايستادگى مى دھد و اندوه و غصه را دور مى كند .داشتن
گردنبندى از پريدوت به گردن مانند انرژى محركه اى براى كسانى است كه به زمان اھميت مى دھند .اين سنگ
براى ناراحتى ھاى قلبى و پوستى و ناراحتى ھاى داخلى مؤثر است .بافت ھا را اصالح و استخوان ھا را قوى مى
كند.

*عقيق چه خاصيتى دارد؟
عقيق ) (Agateيكى از قديمى ترين سنگ ھاى شناخته شده و به كار گرفته شده از دوران بسيار كھن تا به امروزاست .اين سنگ براى چاكراى خاجى استفاده مى شود كه اگر نارنجى باشد بھتر است .مربوط به متولدين
ارديبھشت و آبان است .زمانى كه چشمھايتان خيلى خسته است مى توانيد روى پلكھايتان قطعه اى عقيق قرار
داده و به مدت بيست دقيقه در ھمان حال باقى بمانيد .پس از مصرف عقيق را در آب جارى بشوييد و مى توانيد در
اشعه خورشيد نيز قرار دھيد .ارتعاشات منفى را از شما دور مى كند و قدرت بيان را آسان مى كند .اين سنگ براى
درمان سر درد ،پشت درد ،گرفتگى عضالنى ،دردھاى كليه ،پروستات ،روده ،كبد ،ريه و معده مفيد است.
*چه سنگى انسان افسرده و خشمگين و غمگين را از نظر روحى كنترل مى كند؟
سيترين ) (Citrineاز سبز متمايل به زرد تا زرد متمايل به قھوه اى ديده مى شود .اين سنگ مناسب شبكهخورشيدى است و مربوط به ماه ھاى خرداد ،ارديبھشت ،مرداد و شھريور است.
براى كسانى كه غمگين و افسرده و خشمگين ھستند مفيد است ،ھوشيارى ما را در برابر كوتاھى ھا نسبت به
خودمان كه باعث آسيب پذيرى مان شده افزايش مى دھد .با حمايت اين سنگ احساس تازه اى نسبت به زندگى
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پيدا مى كنيم .مشكالت غده اى را تسكين مى دھد و سوخت و ساز بدن را متعادل مى كند و براى دستگاه
گوارش خون و تقويت اعصاب مفيد است.
*سنگى وجود دارد كه باعث خوش شانسى شود؟
سنگ ماه ) (Moon Stoneبه رنگ زرد متمايل به نارنجى است .اين سنگ براى چاكراى دوم استفاده مى شود.اين سنگ براى درمان اختالالت ھورمونى خانم ھا بسيار مفيد است .در بارورى و ازدياد شير مادر مؤثر است.
مادران مى توانند اين سنگ را برگردن آويزند بطورى كه بين دو سينه قرار گيرد و با خود داشته باشند البته در زير
تابش قرص كامل سعى كنيد از اين سنگ استفاده نكنيد .از مسافران حمايت مى كند و معتقدند كه اين سنگ
شانس مى آورد ،براى غدد زنانگى بسيار مفيد است ،الھامات و حساسيت را زياد مى كند و براى مديتيشن نيز
مناسب است .اين سنگ را با آب بشوييد و در زير تابش نور خورشيد قرار دھيد.
*فيروزه از قديم االيام در بين ما ايرانيان جايگاه ويژه اى داشته است از خاصيت ھاى درمانى اين سنگ بگوييد.
فيروزه ) (Turquoiseبه رنگھاى آبى فيروزه اى ،آبى متمايل به سبز در طبيعت يافت مى شود .اين سنگ باعثنشاط و شادى مى شود .اعتماد به نفس را زياد مى كند و انسان را در برابر كابوس ھا ،خواب ھاى آشفته،
ارتعاشات منفى و زيان بار حمايت مى كند و به قول برخى طلسم صاحب آن است .اين سنگ براى تمام بيمارى
ھايى كه در اثر كمبود مواد غذايى ايجاد شده مفيد است و عملكردھاى نادرست كبد -التھابات غدد ريوى-
بيماريھاى تنفسى و قلب را اصالح مى كند .اين سنگ به متولدين اسفند تعلق دارد و مناسب براى چاكراى گلو
است .فيروزه را مى توانيد به مدت ده دقيقه بر روى چاكراى كودكانى كه حمام كرده اند قرار دھيد.
فيروزه را از عطر  -آب  -صابون  -روغن و نور خورشيد دور نگه داريد .براى تميز كردن و شارژ آن را داخل نمك دريا قرار
دھيد.
*مرواريد نيز سنگى است كه مورد پسند اكثر خانمھا است در اين مورد ھم توضيح دھيد.
اين سنگ آھكى در داخل صدف شكل مى گيرد .در رنگھاى سفيد  -زرد طاليى  -خاكسترى  -سياه يا صورتىيافت مى شود .گردنبندى از اين سنگ را اگر ھمراه داشته باشيد شما را در برابر نگون بختى حمايت مى كند.
مرواريد نشانه متولدين ماھھاى تير ،مھر ،اسفند و مرواريد سياه متعلق به متولدين دى ماه مى باشد .اين سنگھا
را محبوس نكنيد چون در خشندگى خود را از دست مى دھند .اين سنگھا را يك بار در ماه در نمك خالص دريا تميز
كنيد .مرواريد نگرانى و اضطراب را از بين مى برد .مرواريد براى زخم معده -ناراحتى ھاى روده -سردرد مفيد است.
چشم ھا را تقويت مى كند براى تقويت طحال و غدد فوق كليوى مؤثر است كمبود كلسيم را جبران مى كند.
*الجورد چه خاصيتى دارد؟
الجورد ) (Lapis - Lazwiاز جمله سنگھايى است كه انسان ھزاران سال پيش به آن دست يافته و از آن زيورھاىگوناگونى براى خود ساخته است .رنگ آن آبى تيره و به متولدين ماھھاى آذر ،دى ،بھمن و اسفند تعلق دارد.
آگاھى ما را باال مى برد و به عنوان سنگ عشق و دوستى معرفى شده ،افسردگى را از بين برده و شادى را
جايگزين مى كند ،براى فشار خون باال بسيار خوب است ،تب را كاھش مى دھد عمل ريه ھا ،لنف ھا وغده
تيروئيد را تقويت مى كند و براى تميز كردن آن بھتر است آن را در نمك خشك دريا قرار دھيد.
*ياقوت كبود چه خاصيت درمانى دارد؟
ياقوت كبود ) (Sophirيكى از سنگھاى مناسب براى مديتيشن است .شما را در تصميماتتان حمايت مى كند .اينسنگ با ارتعاشات خود انرژى صاحبش را تقويت مى كند .ياقوت كبود سنگ عقل ،واقعيت و خرد است .اين سنگ را
براى از بين بردن بيخوابى كه موجب ناراحتى ھاى عصبى مى شود ،بايد روى چاكراى پيشانى يا چشم سوم قرار
داد .براى بسيارى از بيماريھا از جمله ناراحتى ھاى پوستى -مو -ناخن سوزش معده و ناراحتى ھاى مزمن گوش -
فك  -سينوسھا -تومورھا -سرگيجه بسيار مؤثر است .براى كودكانى كه دچار لكنت زبان ھستند مى توانند آن را به
ھمراه كلسدوئين ) (Calcedoineبه گردن خود بياويزند .براى تخليه اين سنگ را در نمك خشك دريا قرار دھيد و در
حدود يك ساعت بگذاريد در نور خورشيد شارژ شود .اين سنگ به متولدين ارديبشھت ،شھريور ،اسفند ،آبى تيره
آن به آذر و آبى روشن آن به خرداد تعلق دارد.
*در مورد سنگ كھربا بگوييد.
سنگ كھربا ) (Ambreاز فسيل صمغ درختان كاج تشكيل مى شود و قدمت آن به ميليونھا سال مى رسد .بهرنگ زرد و زرد متمايل به قھوه اى عسلى است .آلرژى ھايى را كه در اثر عوامل محيط به وجود مى آيد شفا مى
دھد .براى دندان درد كودكان و ناراحتى ريشه دندان بزرگ ساالن مفيد است و سوخت و ساز بدن را افزايش مى
دھد ،براى ناراحتى ھاى چشم  -گوش  -گلو  -عفونت ھا  -مجارى تنفسى  -زخمھا و التھابات پاو زانو مفيد است.
كھربا نيروى اراده را افزايش و ما را از نيروھاى خودمان آگاه مى سازد .كھربا سنگ متولدين خرداد ،مرداد و شھريور
است .به چاكراى شبكه خورشيدى تعلق دارد ،براى درمان رماتيسم مى توان اين سنگ را  ١٢ساعت در داخل يك
ليوان آب قرار داده و صبح ناشتا آن را نوشيد.
*سنگى كه باعث افزايش عشق و محبت باشد ،وجود دارد؟
كوارتز در رنگھاى سفيد شيشه اى  -سفيد با رگه ھاى تورمالين سياه -آبى -صورتى -دودى -قرمز يافت مىشوند .كوارتز آبى براى افسردگى و كوارتز دودى رفع نگرانى كرده و ديد صاحبش را نسبت به زندگى مثبت مى
كند .اين سنگ براى چاكراى طحال است و مخصوص متولدين دى است .
براى پانكراس  -شكم  -كليه و اندامھاى جنسى زن و مرد مفيد است .كوارتز قرمز مخصوص چاكراى شبكه
خورشيدى و متعلق به متولدين خرداد و مرداد است .نيروى ايمنى بدن را تقويت و براى ناراحتى ريوى مفيد است.
كوارتز شيرى از شفافى به تيرگى مى رود .
خستگى را از بين مى برد باعث توازن و ھماھنگى در زندگى مى شود ،عشق را زياد و عوامل منفى را مى زدايد،
تقويت كننده و محرك دستگاه گوارش -سيستم عصبى -غدد و ريه ھا و ھمچنين بافت ھاى چربى مى باشد.
كوارتز شيرى با قشرى از تور مالين نيروى تازه اى پس از شرايط سخت و ناھنجار به انسان مى دھد .
كسانى كه با دوست يا ھمسر خود مشكلى دارند اين سنگ را ھمراه داشته باشند اين سنگ براى قلب وجريان
خون مفيد و غدد ھورمونى زنان و ھمچنين مردان را تنظيم مى كند و به درمان ناراحتى ھاى استخوانى -زخم ھا
كمك مى كند .
غم دورى از وطن را از بين مى برد اين سنگ براى ھنر پيشگان بسيار مناسب است و افسردگى و ناراحتى ھاى
روحى را التيام مى دھد.
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*ياقوت قرمز چه خاصيتى دارد؟
ياقوت قرمز)(Rubis
فشار خون خيلى پايين را افزايش مى دھد و حالت ناتوانى و ضعف را از بين مى برد .ع
مل متابوليسم بدن را آسان و غدد و اعصاب را تقويت مى كند .
اين سنگ در حالت تمركز موجب پرورش نيروھاى معنوى مى شود .حامى خوبى در برابر انرژى ھاى منفى مى
باشد .
ياقوت قرمز به متولدين مرداد ،فروردين ،تير تعلق دارد و براى چاكراى ريشه و قلب استفاده مى شود براى تخليه در
آب جارى شسته شود.
*در مورد زمرد بگوييد
)(Emeraldبه معنى سبز است كه از كلمه يونانى اسماراگدوس  Smaragdosگرفته شده است .زمرد از سنگ
ھاى قيمتى است رنگ آن سبز است كه ھر چه پررنگ تر و درخشانتر باشد گرانبھاتر است در برابر حرارت بيش از
 ٨٠٠درجه سانتيگراد رنگ باخته كدر مى شود و امكان شكستن آن بسيار است .اين زمردھا تراش مخصوص به
خود را دارند كه به آن تراش زمردگونه مى گويند .زمرد ھر چه كمرنگ تر ،كدرتر و داراى ترك باشد نامرغوبتر است به
ھمين خاطر گاھى آنھا را به صورت دامله يا كابوشن و يا گنبدى مى تراشند .از دوران كھن بيشترين ارزش را براى
زمرد قائل بوده و رنگ سبز آن را به مزرعه سرسبز تشبيه مى كردند .در گذشته ھاى دور افسانه ھاى بسيارى
درمورد زمرد نوشته اند .معتقد بودند كه اگر قطعه اى از زمرد را در برابر چشمان افعى نگه داريم بازتاب نورى كه از
اين سنگ چشمان افعى را كور خواھد كرد و يا اين سنگ خلق و خوى اعتدال به صاحب خود داده و ثروت او را زياد
خواھد كرد و يا باعث پيشگيرى از بيمارى ھا خواھد بود .از نظر روانى آرامش و اعتدال ايجاد مى كند درباره معادن
كلئوپاترا نيز بسيار نوشته اند و يا عالقه رومى ھا به اين جواھر و  ...و يا اين كه چينى ھاى قديم از خرد و پودر
كردن آن در علم پزشكى استفاده مى كردند .امروزه كشفيات ديگرى درباره اين گوھر گرانبھا كرده اند و آن اينكه اثر
مثبت بر روح و روان دارد .به كسانيكه مديتيشن مى كنند و يا در جستجوى راه ھاى معنوى ھستند كمك مى كند.
حالت ھاى دلواپسى و نگرانى  ،حساسيت ھاى بى مورد و زودرنجى را از بين مى برد .حس برتر را در انسان قوى
مى كند قدرت بيان را زياد مى كند .برخى معتقدند كه اين سنگ طلسم خوشبختى براى ھنرپيشگان و موسيقى
دانان است و براى پزشكان و راھيان سفر و پدرانى كه با فرزندان خود تناسخى ندارند بسيار خوب است.
بر جسم فيزيكى نيز تأثيرات مطلوب دارد :در بھبود ناراحتى ھاى قلبى  -فشار خون  -گرفتگى رگ ھا  -بيمارى
ديابت  -مجارى كيسه صفرا  -كبد  -دستگاه گوارش  -دردھاى ستون فقرات  -درد مفاصل  -رماتيسم  -پاركين سون
 صرع بسيار مفيد است .آب زمرد چشمان خسته و ضعيف را تقويت مى كند .تب و گريپ كودكان را درمان مىكند.براى درد ناحيه ستون فقرات مى توان آن را مستقيم روى ناحيه دردناك قرار داد .
اين سنگ بر تمام چاكراھا بويژه چاكراى قلب تأثير مثبت مى گذارد .
بعد از ھر بار استفاده در زير آب جارى شسته و يكبار در ماه در برابر نور خورشيد قرار دھيد تا دوباره شارژ شود .
اين سنگ به متولدين ارديبھشت و تير تعلق دارد..

اگر ھنرمند ھستيد
« Âزمرد »Âمى تواند در افزايش ادراكات شھودى شما موثر باشد و نبوغ ھنريتان را افزايش دھد .
اگر خلبان يا مھماندار ھواپيما ھستيد و يا به ھر علتى مدام در سفرھاى ھوايى ھستند« Âفيروزه »Âكه به سنگ
حامى ھم معروف است مى تواند به شما احساس امنيتى بيشتر از شركت ھاى بيمه معتبر اعطا كند
Âو حتى اگر به ھر جور اعتيادى مبتال شده ايد ،سنگ« Âاونيكس »Âبيش از ساير درمان ھاى ضداعتياد به ياريتان
مى آيد .باور كنيد سنگ درمانى براى ھر مشكلى چاره اى دارد .تا آنجا كه اين باور وجود دارد به گردن آويختن
ياقوت قرمز ،پيوندھاى زناشويى را محكمتر مى كند.
علم گمشده
«Âعلم گمشده »Âنامى است كه سنگ درمانگران و گوھرشناسان بر علم ريشه شناسى ،طبقه بندى و خواص
درمانى سنگ ھا گذاشته اند .
سنگ درمانى كه مدتى است در اروپا ،آمريكا و خاورميانه دوباره متداول شده است ريشه اى شش ھزار ساله
دارد .منابع مكتوب زيادى از سابقه آن در دست نيست چرا كه عالمان اصلى اين علم كه كاھنان مصرى و
دانشمندان ھندى و چينى بوده اند از ترس آنكه مبادا نسخه ھاى جادويى اين روش درمانى به دست اغيار بيفتد و
حق انحصارى آنھا از بين برود ،منابع مكتوب را از ميان برده اند و كشف رازھاى اين علم را به عھده بشر امروزى
نھاده اند .
اكنون به غير از اطالعاتى مبھم ،تكه تكه و ناقص از اين رشته درمانى چيز بيشترى در دست نيست اما ذھن
جست وجوگر و نياز ھر دم فزاينده انسان به علوم ماوراءالطبيعه و افزايش جنبه ھاى رمزآلود زندگى براى مقاومت
در برابر توسعه و رواج تكنولوژى و مكانيزه شدن آن موجب شده است او با عزمى جزم دوباره به سوى كشف
رازھاى ناشناخته علوم و درمان ھاى قديمى برود و بيش از ھر چيز« Âعلم گمشده »Âرا احيا كند .
گردنبندى از ياقوت كبود
«Âرامش پيروز »Âگوھرشناس و طراح جواھر است .او از پنج سال پيش فعاليت در اين رشته را از موسسه )(gia
وابسته به وزارت صنايع و معدن آغاز كرده و اكنون براى ساخت جواھرات سفارش مى گيرد .يك تكه سنگ بزرگ
«Âكوارتز »Âبر ميز كارش جلوه مى فروشد«. Âكوارتز كريستال طبيعى و تسكين دھنده سيستم عصبى است .اين
سنگ نيروھاى اخاللگر محيط را از بين مى برد و باعث آرامش انسان مى شود .اگر يك كوارتز در اتاقى كه در آن
زندگى مى كنيد داشته باشيد انرژى منفى محيط را مى گيرد و به شما آرامش مى دھد ».Â
پيروز ،سنگ ھا را بنا بر منشاء به وجود آمدن آنھا تقسيم بندى مى كند .مثال ً عقيق و كھربا سنگ ھايى ھستند
كه در اثر ذوب شدن« Âماگما »Âيا گدازه ھاى آتشفشان به وجود آمده اند .گاھى اوقات اين گدازه ھا روى گياھان
جارى شده و در ھمان حال به سرعت سرد شده اند .عقيق ھاى خزه دار از جنس اين نوع سنگ ھا ھستند كه
باقى مانده گياھان در آنھا ديده مى شوند .
«Âكارتيه »Âطراح و جواھرساز مشھور فرانسوى ھر وقت شماره جديدى از مجله مربوط به نوآورى ھاى خودش در
حوزه جواھر را منتشر مى كند حتماً طرحى با استفاده از« Âعقيق يمنى »Âدر آن مى گنجاند .اين سنگ محبوب
ترين سنگ طراح بزرگ جواھرات است .به غير از سنگ ھاى آتشفشفانى ،سنگ ھاى كريستالى ھم در طبيعت
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وجود دارند كه تحت شرايط خاص فشار و دما در اعماق زمين كريستال شده اند مثل انواع سنگ ھاى كوارتز ،سنگ
آماتيست ،زمرد و توپاز .

ھر ماه ،يك سنگ و چندين تاثير
مى گويند در اروپا كه تمايل به خرافات دوباره رواج يافته است در روزھاى اواسط ماه ناگھان اخبارگو به شنوندگان
توصيه مى كند«: Âفردا ماه كامل است .لطفاً به اعصابتان مسلط باشيد »!Âدر ايران ھنوز به پديده سنگ ھا و
سنگ درمانى به شكل يك قضيه تفننى نگاه مى شود .ھرچند آخرين خبرھا حاكى است كه يك كلينيك سنگ
درمانى در تھران افتتاح شده است .
در بيشتر كتاب ھاى طالع بينى براى متولدين ھر ماه نام سنگ مخصوصى آمده است .
گوھرشناس ما كه متولد آبان ماه است گردن بندى از ياقوت كبود به گردن دارد .اين سنگ داراى خاصيت
شفابخشى است و روى سلول ھاى پوست ،مو و ناخن اثر مثبت مى گذارد .ياقوت كبود درد را كاھش مى دھد و
براى بيمارى ھاى مزمنى چون روماتيسم و نقرس به كار مى آيد.
«Â Âپيروز »Âدر عين حال كه به تاثير قطعى و پايدار سنگ درمانى با ترديد نگاه مى كند اما استفاده از اين روش را
بى ضرر ارزيابى مى كند.
Âبه گفته او و طبق آنچه در منابع غير ايرانى خوانده است ابن سينا ھم در درمان كسانى كه تمايل به خودكشى
داشتند از سنگ كريستالى زرد رنگ« Âسيترين »Âاستفاده مى كرده است .سيترين به ھمراه ياقوت قرمز ،سنگ
مخصوص آبانى ھاست .اين سنگ ضد افسردگى و نگرانى است و عوارض ديابت را از بين مى برد .عالوه بر اين ھا
سوخت وساز سلولى را ھم افزايش مى دھد ،بنابراين استفاده از آن براى افراد چاق توصيه مى شود !ب
راى انتساب ھر سنگ به يك ماه خاص ،در اندك منابع باقى مانده از گذشته چيزى يافت نمى شود«. Âرامش
پيروز »Âمعتقد است آنچه محرز است اينكه صحت اين انتساب در طول زمان و بر اثر آزمون ھاى مختلف و بى شمار
از سوى پزشكان و درمانگران ساير علوم درمانى به اثبات رسيده است.
الماس كه يكى از قويترين سنگ ھاست ،سنگ فروردينى ھاست و با ھر سنگ ديگرى استفاده شود قدرت آن
سنگ را افزايش مى دھد .الماس روى اختالالت كليه و مثانه اثر مى گذارد و باعث تنظيم فعاليت آنھا مى شود.
زمرد به متولدين ارديبھشت ماه اختصاص دارد .اين سنگ ،متعادل كننده روح و جسم است و بر روى تيروئيد و
تصلب شرائين اثر مثبت مى گذارد .جالب است كه از اين سنگ براى درمان بيماران مبتال به پاركينسون ھم
استفاده مى شود.
Âزمرد از نظر روانى الھام بخش است و يوگى ھا را در حال مديتيشن به سوى تمركز بھتر راھنمايى مى كند .
اونيكس كه اعتياد را درمان مى كند سنگ سيليكاتى طبيعى و متعلق به متولدين مرداد ماه است .از آنجا كه در
شش ھزار سال پيش ھم اعتياد به الكل و آبجو وجود داشته است كاھنان مصرى استفاده از اين سنگ را به
معتادان توصيه مى كردند .اونيكس از لحاظ روانى باعث ھماھنگى روحى انسان مى شود و دلگرمى به زندگى را
افزايش مى دھد .به نظر مى رسد اين سنگ با باال بردن خودباورى و اعتماد به نفس موجب درمان اعتياد مى شده
است .
فيروزه يا«Âسنگ حامى »Âبه متولدين آذرماه تعلق دارد .فيروزه بر عملكرد نادرست كبد اثر مى گذارد و فعاليت آن
را تصحيح مى كند .قدرت و سوى چشم را ھم افزايش مى دھد .يكى از جالب ترين موارد وضعيت اھالى دى ماه
است .آنھا ھيچ سنگ به خصوصى ندارند و در عين حال تمام سنگ ھا براى آنھا مفيد ھستند .
متولدين اسفند مى توانند از« Âمرجان »Âاستفاده كنند .مرجان سنگى است كه از گياھان دريايى به دست مى
آيد و چون منشاء آن از كلسيم است بر روى استخوان ھا و بخصوص بيمارى راشيتيسم تاثير مثبتى دارد .عالوه بر
اين به اين افراد كمك مى كند تا بتوانند انعطاف پذيرى خود را افزايش دھند و از اين طريق بيشتر با محيط خود كنار
بيايند .آماتيست سنگ متولدين بھمن ماه است .اين سنگ ضد اضطراب و كابوس است و به كسانى كه بدخواب يا
مضطربند توصيه مى شود .

فيروزه نيشابورى و طلسم
خوشبختى

دامنه و گستره تاثيرات سنگ ھا بسيار بيش از اين ھاست .تقريباً تمام سنگ ھاى آتشفشانى و كريستالى در
ايران يافت مى شوند .منشاء ظھور برخى از آنھا ھم منحصراً در ايران است .مثل فيروزه نيشابورى كه از نظر رنگ و
قطر سنگ در دنيا بى نظير است .به فيروزه نيشابورى كه سطح صاف و بدون رگه اى دارد« Âعجم »Âمى گويند در
حالى كه فيروزه رگه دار ساير نقاط را به نام« Âشجر »Âمى شناسند.
Âبه غير از فيروزه ،كھربا ھم در شمال ايران توليد مى شود .در ايران معموال ً رسم نيست مردھا به خود جواھر
بياويزند اما« Âپيروز »Âاز سفارشى از مشھد ياد مى كند كه مردى از او سنگ« Âتوپاز آبى »Âخواسته بود .آن ھم
براى اينكه اين سنگ ،جوان كننده روح است و نيروى حيات را افزايش مى دھد .يوگى ھا ھم بيشتر كوارتز سفارش
مى دھند چون دنبال آرامش و تمركز ھستند .اوپال ھم كه از خانواده عقيق است ،سنگى متعلق به كشور
استرالياست و بر اساس مفاد طالع بينى ھا به ماه مھر تعلق دارد .اين سنگ فشار خون را افزايش مى دھد و
افسردگى را از بين مى برد به ھمين دليل به« Âطلسم خوشبختى »Âمعروف است و طرفداران فراوانى دارد .شما
چه نوع سنگى به كارتان مى آيد.
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چاکرای ١
محل در بدن :بين اعضاء تناسلی و مقعد
کاربرد :به علت توليد نيروی فوق العاده اش اين چاکرا فقط برای استاد کاربرد دارد و دانشجويان به ھيچ وجه
چه در خودشان و چه در کالسھای باالتر روی بيماران با چاکرای  ١کاری ندارند.
چاکرای ٢
محل در بدن :درست باالی اعضای تناسلی يا انتھای ستون فقرات
کاربرد :اعضای تکثير شونده کليه ھا ،شانه ،لگن خاصره ،اسپرم ،تمام ترشحات و مايعات بدن ،آقايان ،توليد
اسپرم و عقيم بودن ،خانمھا :عادی کردن دوران قاعدگی و کاھش خونريزی ،سرطان و غده ھای اعضای
تناسلی خانمھا و آقايان
چاکرای ٣
محل در بدن:درست زير ناف
ين پشت ،معده ،کبد ،طحال دستگاه گوارش،کيسه صفرا ،سيستم عصبی خودکار ،قدرت بخشيدن به کل بدن
کاربرد:شکم ،بخش پای
چاکرای ۴
محل در بدن :در مرکز سينه
کاربرد :قلب ،قسمت بااليی پشت ،قفسه سينه ،پوست ،دستگاه گردش خون و تمام بيماريھای مربوط به خون،
بخش پايينی ريه ،حفره شکم چاکرای ۵
محل در بدن :گلو ،درست در ميان استخوانھای ترقوه
کاربرد:ريه ھا ،قسمت صوتی ،برونشھا ،گلو ،فک گردن ،تيروئيد ،گواتر ،صدا ،پشت گردن ،آسم و حساسيت
ھای تنفسی ،بيماريھای پوستی
چاکرای ۶
محل در بدن :پيشانی ميان دو ابرو
کاربرد :صورت ،چشم ،ضنوايی ،بينی ،سينوس ھا ،مخچخ ،غدد ھيپوفيز ،سيستم عصبی بدن ،به علت حساس
بودن ھيچگاه با سه انگشت ميانی مستقيم به چامرای  ۶انرژی می دھيم.
چاکرای ٧
محل در بدن :باال و مرکز سر ،تاج سر
کاربرد :مغز مخچه ،جمجمه ،تمام بدن را کنترل ميکند ،سيستم عصبی بدن ،چرخش خون ،گوارشی و دفع،
دردھای بين مھره ای و کليه بيماريھا )در صورت عدم تشخيص بيماری و حاالت ضروری می توانيد فقط از
چاکرای  ٧استفاده کنيد

سنگ ھا و خواص درمانی
آن ھا
نام کانی  :آمتيست
تاثير روانی :تمرکز حواس  ،تقوﯾت قوای روحی  ،رفع بيخوابی  ،کابوسھا و اضطرابھا
درمان جسمی  :سنگ شفا بخش ميگرن  ،فشارھای عصبی  ،تنظيم غدد و ھورمون ھا ،سنگ درمان بيماری ھای
روحی
روش شارژ  :شستشو در آب روان  ،دو ساعت شارژ در نور خورشيد
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نام کانی  :اکومارﯾن
تاثير روانی :افزاﯾش ھوش و قدرت بيان
درمان جسمی  :تقوﯾت قلب  ،انفارکتوس ،بيمارﯾھای تنفسی  ،رفع ناراحتی ھای گردن
روش شارژ  :ھر چھار روز در آب روان  /دو ساعت نور خورشيد

نام کانی  :اوپال )عقيق سليمانی(
تاثير روانی:افزاﯾش نيروھای مثبت و صفتھای خوب اﯾجاد شادی  ،روشناﯾی و شم قوی  ،رفع نگرانی و افسردگی
وسستی
درمان جسمی  :ناراحتی ھای گوارشس معدن و روده  ،گاسترﯾت سرطان خون  ،کم خونی  ،تقوﯾت قلب و جرﯾان
خون
روش شارژ  :در اب روان /نور خورشيد

نام کانی  :انيکس )عقيق سياه(
تاثير روانی :نيرودھی و تقوﯾت و حماﯾت در برابر نيروھای منفی و اندوه و تاثرات روحی
درمان جسمی  :تقوﯾت پوست و مو ،ناراحتيھای شنواﯾی  .تقوﯾت قلب و جرﯾان خون بھبود پس از عمل جراحی
روش شارژ  :شستشو ﯾک بار در ھفته  .قرار دادن در خاک گلدان در ھر ماه

نام کانی  :اون تورﯾن )دلربا(
تاثير روانی :آرامش و بردباری  ،خونسردی و سالمتی
درمان جسمی  :رفع ناراحتيھای قلبی و پوستی و تقوﯾت سيستم عصبی
روش شارژ  :ماھی دو بار  //آب و خورشيد

نام کانی  :چشم ببر
تاثير روانی :اﯾجاد گرما و تحرک  ،افکار مثبت و تمرکز  ،رفع آسم و تقوﯾت افراد ضعيف
درمان جسمی  :تقوﯾت استخوانھا و مفاصل کبد  ،گرما بخش
روش شارژ  :دو تا سه بار در ماه //آب و خورشيد

نام کانی  :عقيق
تاثير روانی :دفع انرژی ھای منفی و رفع انسداد ھای روحی  ،افزاﯾش تمرکز و قوای مغزی  .تقوﯾنت رشد جسمی
و مغزی کودکان
درمان جسمی  :تقوﯾت کليه و کبد  ،مغز و قلب و دستگاه گوارش،دفع سر دردو گرفتارﯾھا ی عضالنی و خستگی
چشمھا  ،مناسب دوران بارداری
روش شارژ  :آب و خورشيد
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نام کانی  :فيروزه
تاثير روانی :جذب نيروھای مثبت  ،شادی آور  ،حامی اعتماد به نفس و استقامت  ،دفع امواج منفی
درمان جسمی  :قدرت شفا بخشی بيکران در انواع بيمارﯾھای وﯾروسی و باکترﯾاﯾی ؛ چشم سوءتغذﯾه و
مسموميتھای خونی
روش شارژ  :قرار دادن در نمک خشک خاک خشک و دور از افتاب

نام کانی :مروارﯾد
تاثير روانی :از بين بردن اضطراب و نگرانی و اﯾجاد ابتکار و الھام بخشی
درمان جسمی  :تقوﯾت غدد  ،اعصاب  ،و عضالت  ،رفع کمبود کلسيم
روش شارژ  :ﯾک بار در ماه در نمک خالص

نام کانی  :ﯾشم
تاثير روانی :اﯾجاد شادی  ،نظم و تعادل و عشق
درمان جسمی  :تقوﯾت گردش خون  ،سيستم عصبی و سيستم اﯾمنی بدن
روش شارژ  :شستشو در آب در ھر ماه

نام کانی  :کھربا
تاثير روانی :سيستم وجودی را پاک و تصفيه می گرداند
درمان جسمی  :کمک به کار کبد  ،غدد مترشحه داخلی و رفع التھابات مفاصل و رماتيسم و کمر درد و آسم و
عفونتھا  ،رفع بيمارﯾھای دھان و دندان
روش شارژ  :شستشو در آب جاری شارژ با نور خورشيد

نام کانی  :الجورد
تاثير روانی :سنگ عشق و دوستی  ،افزاﯾش آگاھی و رفع بن بستھای احساسی آرامش بخش
درمان جسمی  :رفع دردھای عصبی ؛ گزش حشرات  ،فشار خون و غدد لنفاوی
روش شارژ  :ﯾک بار در ھفته در نمک خشک درﯾا

 در فھرست پاﯾانی اﯾن مقاله  ،خالصه ای از آثار درمانی ھر ﯾک از سنگھای مذکور در بيمارﯾھای گوناگون ﯾاد آوریمی شود :

آرامش بخش  :سنگ ﯾشم
ارتروز  :ﯾاقوت کبود  ،کھربا
التھاب مفاصل  :کھربا
التھاب سينوس ھای فکی  :ﯾاقوت کبود  ،فيروزه
آسم  :کھربا  ،زبر جد طالﯾی
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آفت  :کھربا  ،ﯾشم
انگيزش آگاھی  :عقيق سرخ
تقوﯾت آگاھی درونی  :الماس
آلرژی  :کھربا
افسردگی  :فيروزه  ،الجورد

احساس ضعف و ناتوانی  :ﯾاقوت  ،کرﯾستال سنگ
تقوﯾت اراده  :ﯾشم  ،الماس
اختالل گردش خون  :ﯾاقوت
استرس و فشارھای روانی  :کرﯾستال سنگ
اصالح شخصيت  :عقيق قرمز  ،الجورد
اضطراب درونی  :رزبر جد طالﯾی  ،ﯾاقوت
اعتماد به نفس  :الجورد
اگزما  :کھربا
التھاب روده و معده  :ﯾشم  ،عقيق سرخ
افزاﯾش انرژی  :ﯾاقوت رﯾال کرﯾستال سنگ

رفع انسداد انرژی و درمان چاقی  :کرﯾستال سنگ
مشکالت روحی و احساسی  :کرﯾستال سنگ  ،عقيق سياه
بيمارﯾھای مغز استخوان  :زبرجد
افزاﯾش باروری  :زبرجد و ﯾشم
برونشيت  :ﯾاقوت  ،کھربا  ،فيروزه
بی اشتھاﯾی  :زبر جد آبی
افزاﯾش قدرت بيان احساسات  :زبرجد
درمان بی تفاوتی و بی عالقگی :عقيق سياه
مسموميت  :ﯾاقوت قرمز
خستگی و سردی پاھا :عقيق سياه ،کرﯾستال سنگ  ،ﯾشم

تورم پاھا  :کھربا
پاﯾداری و ثبات  :ﯾشم  ،عقيق سياه و کرﯾستال سنگ
اختالالت ستون مھره ھا  :کھربا ،کرﯾستال سنگ  ،زبرجد طالﯾی
جلوگيری از پيری زود رس پوست  :الماس  ،ﯾاقوت کبود
تبخال  :کھربا  ،زبر جد
درمان ضعف اعصاب :ﯾشم و زبر جد طالﯾی
مشکالت وزن  :سنگ کرﯾستال و عقيق سياه
رفع حستگی چشم و تقوﯾت بيناﯾی  :کرﯾستال سنگ
دفع چشم بد  :فيروزه  ،کھربا
رفع حسادت  :الماس  ،ﯾاقوت
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رفع احساس حقارت  :الجورد
خارش پوست :کھربا  ،ﯾاقوت کبود
خستگی  :کربستال سنگ
اﯾجاد خلوص  :الماس و ﯾشم
مشکالت خواب  :ﯾاقوت کبود  ،زبرجد آبی
خواب گردی  :عقيق
تنظيم قند خون  :ﯾشم سرخ
درد اعصاب  :ﯾشم  ،زبرجد طالﯾی  ،ﯾاقوت کبود
درد صورت  :کھربا
پاکدامنی  :ﯾشم

درمان درون گراﯾی  :الجورد
درمان دلسردی و ﯾاس  :عقيق سرخ
دلواپسی مفرط  :عقيق سرخ
دمل و کورک  :کھربا  ،ﯾاقوت کبود
حماﯾت از دوستی و محبت  :الجورد
دﯾابت  :الماس
نرمی استخوان  :ﯾاقوت ؛ کرﯾستال سنگ
تحرﯾک رشد  :کھربا
رشد جنين  :عقيق خزه  ،عقيق نارنجی
زوال روحی  :ﯾاقوت

بيماری ھای روده بزرگ  :زبرجد طالﯾی  ،عقيق خزه
بيمارﯾھای روده کوچک  :عقيق  ،ﯾشم  ،سرخ
روشن بينی و ھوشياری  :کرﯾستال سنگ
درمان زخم ھا  :کھربا  ،عقيق سرخ
زکام  :زبرجد
زگيل  :فيروزه  ،الجورد
زونا :کھربا ،ﯾاقوت کبود
انحرافات ستون مھره ھا  :کھربا  ،عقيق سياه
سر درد :عقيق  ،کرﯾستال سنگ  ،ﯾاقوت کبود
سر دردھای پشت سر :زبرجد

سر دردھای پيشانی :ﯾاقوت کبود
مراحل اوليه سرطان :کرﯾستال سنگ
سرفه  :کھربا  ،فيروزه
سرگيجه  :کرﯾستال سنگ
سرما خوردگی  :فيروزه
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سکته  :الجورد  ،الماس
سنگھای عرفانی :ﯾاقوت کبود  ،الجورد
سنگھای پيشانی و حامی  :فيروزه  ،کھربا
دفع سنگ کليه و مثانه  :عقيق سرخ  ،فيروزه
دفع سنگ کيسه صفرا  :ﯾشم

سياتيک  :ﯾاقوت کبود  ،کھربا  ،عقيق سرخ
سوختگی  :کرﯾستال سنگ
درد سياھرگ ھا  :عقيق سرخ
سياه سرفه  :زبرجد ابی  ،فيروزه  ،کھربا
درمان التھاب سينوس پيشانی  :عقيق خزه  ،کھربا
درمان کمبود شجاعت :عقيق
حفظ بيناﯾی  :ﯾاقوت کبود
درمان خجالتی بودن  :الماس
تصلب شراﯾين  :کھربا
شکاکی  :عقيق سرخ

ناشنواﯾی  :عقيق  ،ﯾشم
شوره سر :کھربا
افزاﯾش شير مادران  :عقيق سفيد
صرع  :عقيق  ،الماس
صفرا:کھربا  ،ﯾشم
ضد عفونی کردن  :کرﯾستال سنگ
عادت ماھانه دردناک  :ﯾشم  ،عقيق سرخ  ،ﯾاقوت کبود
عصبانيت وغضب  :ﯾاقوت  ،زبرجد  ،الجورد
عفونت  :کرﯾستال سنگ  ،ﯾاقوت کبود  ،فيروزه  ،کھربا
تقوﯾت عضالت  :کھربا  ،ﯾاقوت  ،فيروزه  ،عقيق سياه  ،زبرجد  ،ﯾشم

تيروئيد :کرﯾستال سنگ
رفع غم و غصه :الجورد
فشار خون پائين  :ﯾاقوت
فشار خون باال :ﯾاقوت کبود  ،زبرجد
تقوﯾت فکرو اندﯾشه  :الجورد
فلج اطفال و فلج نيمه بدن  :ﯾاقوت
تپش قلب  :زبرجد آبی
تقوﯾت عروق خون رسان قلب :ﯾاقوت الجورد
اختالالت ضربان قلب :ﯾاقوت
درد قلب :ﯾاقوت
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دفع کابوس ھای شبانه  :زبرجد
تقوﯾت کبد  :ﯾشم  ،عقيق سرخ  ،زبرجد آبی  ،ﯾاقوت کبود
تقوﯾت رباط ھا :کرﯾستال سنگ  ،کھربا
کاھش کلسترول :ﯾاقوت  ،عقيق سرخ
کمبود کلسيم :عقيق
بيمارﯾھای کليه  :ﯾشم  ،عقيق سرخ  ،فيروزه
کم خونی  :ﯾاقوت
تمرکز فکر  :کرﯾستال سنگ  ،الجورد  ،ﯾاقوت
مسموميت  :عقيق سرخ
ترک سيگار  :عقيق سرخ

مشکالت تعرﯾق  :حمام آب ﯾشم
لکنت زبان  :ﯾاقوت کبود  ،فيروزه
تقوﯾت مغز  :کرﯾستال سنگ
رﯾزش مو :ﯾاقوت کبود الجورد
افزاﯾش انرژی زندگی  :عقيق سرخ
ھپاتيت  :ﯾشم  ،زبرجد
ﯾائسگی  :الماس
ﯾبوست :عقيق سرخ  ،ﯾشم
ﯾرقان  :ﯾشم

منبع  :کتاب

.سنگ عقيق يا » سنگ عزت نفس
(»قرمز)
براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود .رنگ ھاينارنجي تيره اين
سنگ به خوبي بيانگرنيروي تقويت كننده چاكراھاي اول و دوم و سوم در اين سنگ است و باعث حس امنيت
و عشق به خويشتن مي شود.رگه ھاي صورتي رنگ موجود در اين سنگ،عشق و عالقه را در بين والدين و
فرزند تقويت مي كند .اين سنگ ھمچنين براي بيماريھاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود.
براي اين كار بايد سنگ را در باالي پوست نگه داشته و براي مدت چند دقيقه بصورت دايره وار حركت
دھيد.انرژيھاي موجود در سنگ
عقيق قرمز داراي اثرات شفابخش زير ميباشد:
درمان بيماري ھاي کمر درد  ،پا درد  ،استخوان درد و ھمچنين دردھاي ماھيچه اي
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درمان استرس  ،اضطراب  ،ميگرن  ،انواع سر درد و بيماري ھاي عصبي
درمان بيماري ھاي کمر درد  ،پا درد  ،استخوان درد و ھمچنين دردھاي ماھيچه اي
به طور کلي سنگ عقيق جھت درمان بيماري ھاي کمر درد  ،پا درد ،
استخوان درد و ھمچنين دردھاي ماھيچه اي مناسب و مفيد است  .چرا که حرکت فوق العاده
ي آن باعث گرديده است که مدارات و ذرات شفابخش را به سوي خويش جذب نموده و تشکيل يک
انرژي شفابخش قوي دھد.

شما مي
توانيد با کمي تمرکز  ،امواج ساطع شده از اين سنگ را به رنگ سبز مشاھده کنيد
.اين انرژي در عقيق قرمز ھميشه به رنگ سبز است.

طريقه استفاده:
يک قطعه سنگ عقيق قرمز را به مدت ده دقيقه داخل مقداري آب نمک قرار داده و پس از آن
عقيق را خارج نموده و به مدت پنج دقيقه در آفتاب بگذاريد .سپس آن را به مدت ده الي
پانزده دقيقه بر روي محل درد قرار دھيد  .اين عمل را روزي يک الي دو بار تکرار کنيد
.چنانچه سه بار محل درد داغ شد ،نشانه ي بھبودي مي باشد و ديگر نياز به انجام اين
روش نيست  .بھتر است در اين مدت استراحت نموده و محل درد تکان نخورد ؛ چرا که منجر
به خارج شدن انرژي ھاي درماني مي شود  ).داغ شدن محل درد گوياي انجام عمل شفا
درماني مي باشد ).
درمان استرس  ،اضطراب  ،ميگرن  ،انواع سر درد و بيماري ھاي عصبي
سنگ عقيق قرمز داراي
انرژي مغناطيسي است .اين انرژي چنانچه سنگ عقيق قرمز تراش خورده باشد  ،ضعيف است و
فقط در صورتي که سنگ تراش نخورده باشد  ،جھت درمان استرس  ،اضطراب  ،ميگرن  ،انواع
سر درد و بيماري ھاي عصبي مفيد است  .در اين روش وجود انرژي درمان و تلقينات مثبت
نيز موثر است  .اين روش به علت طوالني بودن زمان درمان ،بيان نمي شود

2.سنگ عقيق سياه
خواص عقيق سياه
عقيق سياه به ھمراه سنگ کريستال میتواند ما را در برابر امواج منفی حمايت کند .اين سنگ ھنگام ھجوم
احساسات مؤثر واقع میشود.
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ھمچنين به حل موانع درونی و رسيدن به آگاھيھای تازه و
آمدن آنھا به سطح ذھن کمک میکند
.عقيق سياھتمرکز را زياد میکند،عملکرد رودهھارا آسان میکند ،دارای عمل تقويت کنندگی بر روی
استخوانھا  ،ستون مھرهھا و قسمت پشت میباشد.
درمان بی تفاوتی وبی عالقگی:عقيق سياo
خستگی وسردی پاھا :عقيق سياه ،
مشکالت وزن:سنگ کرﯾستال وعقيق سياه
انحراف ستون مھره ھا  :کھربا ،عقيق سياه
تقوﯾت عضالت :کھربا  ،ﯾاقوت  ،فيروزوعقيق سياه

3.سنگ عقيق آبی
اين سنگ از تجمع کوارتزھايی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته است تشکيل می
شود  ،و از گروه کلسدوئين ) سيليسھای نيم شفاف متبلور شده ای که در عھد باستان در
امر جواھر سازی از آن بسيار استفاده می کردند ( است که معموال به رنگھای آبی ،
خاکستری  ،قھوه ای  ،بژ و صورتی ديده می شود و می توان آن را در کشورھای برزيل ،
آلمان  ،مکزيک و اياالت متحده آمريکا يافت
تأثير در بدن
عقيق برای بيماری ھا و
ناتوانيھا ی چشمی بسيار موثر است و ھمچنين دارويی تقويتی برای دستگاھھای توليد مثل
می باشد و در واقع از روح جديد حمايت می کند  :زيرا در دوران بار داری بسيار تأثير
برنگيز است  .می توانيم از اين سنگ برای درمان سردردھا  ،گرفتگيھای عضالنی و دردھای
پشت استفاده کنيم  .برای معالجه بيماری ھای صرع  ،کليه  ،روده  ،پروستات ،احتقاق و
ورم ھا نيز می توانيم از آن کمک گيريم  .سنگ عقيق ريه ھا  ،معده  ،کبد و مغز را
تقويت می کند و محرکی برای دستگاه گوارش است و بيان و سخنوری را تسھيل می کند
اثر بر روح وروان
ارتعاشات اين سنگ انسداد و
موانع درونی را از بين می برد و انرژی منفی را از ما دور می کند  .توصيه می شود آن
را در آپارتمانھا بکار بريد تا نيروی منفی بدور باشيد
نشان طالع بينی
عقيق به نشانه گاو نر و عقرب اختصاص دارد
محل چاکرا
اين سنگ برای چاکرای خارجی به کا رمی رود که بھتر است از عقيق نارنجی استفاده شود
خصوصيات
در مواقع خستگی و کوفتگی چشمھا می توانيد از قطعه ای عقيق بر روی پلکھايتان به مدت
10الی  ٢٠دقيقه در روز استفاده کنيد
فروش و نگھداری
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در بازار فروش سنگ عقيق به صورت سنگھای نتراشيده  ،صيقلی و براق  ،داخل زنجير يا
جواھرات ديده می شود  .نگھداری از عقيق بسيار ساده است  :شما می توانيد آن را در
ھفته يک بار در آب جاری بشوييد و يا احتماال در اشعه خورشيد قرار دھيد
مھمترين خواص الجورد:
1.تسکين دردھای سر
2.موثر برای فشار خون باال
3.تحريک کننده قوای ذھنی
4.تقويت کننده قوه درک شھودی

4.سنگ عقيق سبز
خواص عقيق سبز:
عقيق
سبز که معروف به خزه است ،باعث
اعتماد به نفس در وجود ما ميشود
و قدرت ايمني ميدھد .قرار دادن آن در منزل فضاي
دلپذيري را ايجاد ميکند .عقيق
سبز براي ديابت و متعادل ساختن درصد قند خون ھم مؤثر
است .در ضمن استفاده از آن به فرد
آرامش ميدھد

5.سنگ عقيق زرد
خواص عقيق زرد:
ناراحتيھای مربوط به اندامھای دستگاه گوارشی که شامل شکم ،کيسه صفرا ،معده ،کبد ،طحال،

6.سنگ عقيق صورتی
خواص:
  و  ،ر
در  ،دور دن از  ،روو
ا
 $#و ،!"#از  دن    ،رزق و روز و  %و ا
از  ،/ا.م  ,ره ،ا' %د* و )وردن ('ت،
ه اه )ن ! ه 0م  ز 32اب دارد 234 ،در درد 01 ،و
6 % 37ا  ،٢دور دن اژ  4
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تارﯾخچه سنگ درمانی:
سنگ درمانی که از ديرباز در زمره درمانھای طبيعی بوده  ،امروزه تحت نام) (Gem Therapyبه عنوان
يکی از رشته ھای طب مکمل معرفی و طبقه بنده می شود.
استفاده از خواص درمانی سنگ ھای نيمه قيمتی و گوھرھا برخالف استقبال گسترده مردم جھان طی
سالھای اخير ،موضوع جديدی نيست بلکه ھزاران سال قدمت دارد .شواھد کار برد سنگھای طبيعی
برای درمان بيماريھای مختلف در قديمی ترين تمدنھای بشری به چشم می خورد.
برا ساس اين شواھد  ،در طول تارﯾخ از سنگھای قيمتی و نيمه قيمتی برای:
1مقاصد درمانی2محافظت افراد در برابر باليای طبيعی و تاثيرات نامطلوب محيطياستفاده می شده است.
قديمی ترين گزارشھا در مورد خواص درمانی گوھرھا به ھزاره  ۴پيش از ميالد باز می گردد  .چنين به
نظر می رسد که کتيبه ھای سومری و متون علوم ودايی مربوط به ھند باستان  ،کھن ترﯾن آثار بر جای
مانده از اﯾن دانش قدﯾمی می باشند  .در طب سنتی ھند )آﯾورودا(،دستورات دقيقی درمورد تھيه پودر
 ،خـــمير و الگزير ) مخلوط حاوی الکل (با سنگھای شفا بخش وجود دارد  .متون و دستورات اﯾن طب تا
به امروز حفظ شده و توسط پزشکان آن در سراسر دنيا و بخصوص درآمرﯾکا  ،اروپا و ھند بکار گرفته می
شود .
ازجمله آثار قدﯾمی وداﯾی که درآنھا از کاربرد سنگھا برای مقاصد درمانی صحبت به ميان آمده  ،می
توان به اﯾن موارد اشاره داشت :

Ratnaparikshaν
ν Mani-Mala
Graha-gocara Jyotishaν
Garuda Puranaν
Brhat Samhitaν
Agni Puranaν

در چين باستان نيز درمانگران از خواص ارتعاشی سنگھا آگاه بوده اند ” .کتاب امپراطور زرد“)حدود
۵٠٠٠سال قبل( که توسط "چی يو" نگاشته و گرد آوری شده دارای توضيحات فراوانی در مورد گوھرھا
و تاثير آنھا بر بدن انسان است  .امروزه نيز کشور چين يکی ازبزرگترين عرضه کنندگان گوھرھا و
سنگھای شفابخش در سراسر دنيا است.
در ﯾونان باستان ،به مردم توصيه می شده است سنگھا را در کيسه ھای چرمی کوچک با خود حمل
کنند ،بصورت گردنبند به گردن خود بياوﯾزند ﯾا بصورت الگزير  ،پودر يا معجون از راه خوراکی استفاده
نماﯾند تا به اين وسيله از ارواح پليد ) که به اعتقاد آنان علت بروز بيماری بودند ( ،از انواع بيماريھا ،
چشم زخمھا و باليا و فجايع در امان بمانند .
ارسطو فيلسوف مشھور يونانی نيز از قدرت ويژه و منحصر به فرد سنگھای شفابخش صحبت کرده
است.
صيقل داده شده را
روميان نيز تحت تاثير آموزه ھای يونان و ساير تمدنھای باستانی  ،ھمواره سنگھای ِ
برای رفع بيماری و بد شانسی با خود حمل کرده و در جنگ ھا در زره و سپر و شمشير خود از آنھا
استفاده می کردند.
در دين مبارک اسالم نيز استفاده از انگشتر با نگين:
عقيقفيروزهحجر الشمسبه مومنين توصيه شده و با استناد به کتب دينی  ،ائمه اطھار غالبا" نگين انگشتری بر دست داشته
اند.

دانشمندان اﯾرانی در دوره پس از اسالم نيز توجه و عناﯾت وﯾزه ای به گوھر ھا و سنگھای شفا بخش
الرشيد خليفه
داشته اند که از اﯾن ميان می توان به ”صباح بن عمران“ از جواھر شناسان عھد ھارون
ِ
عباسی و”عطاربن محمد“ منجم و مولف کتاب” منافع االحجار“ اشاره نمود.ابن سينا  ،حکيم عاليقدر
پارسی نيز  ،در درمان تمايل به خودكشى از »سيترين« استفاده می كرده است.
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شاﯾد به جرات بتوان گفت پر ارزشترين و مھمترين کتب گوھر شناسی ايران  ،کتاب "الجماھر فی
الجواھر“ تاليف ابوريحان بيرونی به زبان عربی و رساله ” تنسوخنامه ايلخانی“)معروف به رساله
جوھريه(تاليف خواجه نصيرالدين طوسی به زبان فارسی است  .تنسوخنامه اﯾلخانی که در عھد
پادشاھی ھالکوخان) ۶۶٣-۶۵٣ه ق( و به امر او توسط خواجه نصير الدﯾن طوسی به رشته تحرﯾر
درآمده  ،شامل منافع و خواص و صفات گوھرھا و سنگھای بيش بھا است .
ﯾک درمانگر زن صاحب نام  -ھيلد گارد " -درقرن دوازدھم ميالدی) اروپای قرون وسطی( در کتاب معروف
خود به نام "فيزيکا" به طور مفصل به توضيح خواص درمانی سنگھای نيمه قيمتی پرداخته است.از فراز
ھای اﯾن کتاب مناسب است به اﯾن مفھوم اشاره شود ” :پزشکان برای درمان بيماريھا بايد ديدی کل
نگر نسبت به وجود انسان داشته باشند و تاثير عوامل محيطی نظير ارتعاشات در يافتی از سنگھای
شفابخش را نيز در درمان بيماری ھا لحاظ کنند“.
ھيلدگارد ضمن اصالح عادتھای زندگی )عادات غذايي،خواب واستراحت کافی( بيماران خود  ،با توجه به
طالع نجومی و طبايع افراد مختلف  ،به درمان ھای طبيعی می پرداخت .يکی از اين درمانھای طبيعی
شامل قراردادن سنگھای خاص برروی نقاطی از بدن و نوشيدن آب از ظرفی بود که سنگھای شفابخش
به مدت يک شبانه روز در آن قرارداده شده.
پاراسلسوس  -پرآوازه ترين پزشک اروپا در دوران رنسانس  -در مورد ويژگيھای شفابخش سنگھا و مواد
معدنی و ارتباط اين خواص با ساختمان فيزيکی و فرمول شيميايی آنھا به بررسی و مطالعه پرداخته
است .او پس از سالھا مطالعه و بدنبال کسب تجربيات متعدد ،به اين نتيجه رسيد که از سنگھای
ساييده شده و يا خـــــرد شـــده می توان نه تنھا برای درمان عاليم بيماريھا ،بلکه برای عالج داليل
عميق بيماری ھم استفاده کرد.
رويکرد پاراسلسوس به سالمت و درمان بيماريھا ھنوز ھم عليرغم گذشت چندﯾن قرن ،سرلوحه کار
پزشکان کل نگر امروز است  .او معتقد بود:
"تنھا يک منشا برای سالمتی وجود داردکه آن ھم نيروی نامحدود  ،پرقدرت و آگاه درون ما انسانھا
است و شفاگر درون  ،می تواند ھمه بيماريھا را درمان کند .تنھا دليل بروز بيماری اين است که شفاگر
درون بخاطر عادتھای ناسالم زندگی و بی توجھی ما  ،دچار ضعف و ناتوانی شده .من درھنگام درمان
بيمارانم صرفا" تالش می کنم تا نيروی شفابخش درونی آنان را دوباره زنده کنم".

تاليف  :دکتر کيارش ساعتچی
بخشی از سخنرانی "آشنائی با ارتعاشات شفا بخش سنگھا" که در طی سال اخير چندﯾن بار در موزه
ھای نياوران ،سعد آباد و دفينه به مناسبت برگزاری نماﯾشگاه سنگھای شفا بخش برگزار شده است.

خواص سنگھای قيمتی و تاثير انھا روی
موجودات ٣
لعل بنفش يا » سنگ شفا دھنده « بدبيني و منفي گرايي را از وجود فرد دور مي كند و به او صفا و پاكي
مي بخشد .اين سنگ احساس حقارت و خودكم بيني را در فرد از بين مي برد و به او يك چشم انداز معنوي مي
بخشد .آرامش و صبر را در شخص افزايش مي دھد و قلب را سبك مي كند .كھربا كھربا يا » سنگ آرامش
دھنده « نوعي كريستال است كه به اعصاب شخص آرامش مي بخشد .انرژي ھاي منفي را از فرد دور مي
كند و او را تشويق مي كند كه زندگي را زياد سخت نگيرد .اين سنگ ھمچنين در طي مراقبتھاي بعد از عمل
جراحي مي تواند آرامش دھنده ھيجانات و عواطف باشد.
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سنگھای شفا بخش برای آقايان ھماتيت ھماتيت يا » سنگ استرس « نوعي كريستال است كه براي تقويت
منطق  ،توانائيھاي رياضي  ،تفكر منطقي و دانش عميق بكار مي رود .اين سنگ ھمچنين خالقيت فرد را
افزايش مي دھد و باعث افزايش تمركز مي شود .ھماتيت ھرگونه امواج منفي را به سوي صاحب آن باز مي
گرداند و مانع از استرس و فشار روحي شما مي شود .اين كريستال مثل تكه اي آھنربا  ،درد پا يا درد كمر را
جذب مي كند و براي رفع دردھاي عضالني يا مفاصل نيز مفيد است .ھماتيت براي رفع بيخوابي نيز مورد
استفاده قرار مي گيرد.

الماس يا » سلطان سنگھا « باعث تقويت انرژيھاي دروني فرد مي شود و ترديد و دو دلي و بي ثباتي او
را از بين مي برد .ھرچه كيفيت اين الماس بھتر باشد اثر آن بيشتر است .الماس باعث تحرك و شادابي شخص
مي شود و عزت نفس او را افزايش مي دھد .يشم سبز يشم سبز يا » كريستال آرامش بخش « كه » سنگ
ورزش « نيز ناميده مي شود ،تقويت كننده چاالكي و چابكي فرد است .اكثر مردان شرق دور  ،با فوايد اين
سنگ آشنا ھستند .كساني كه از اين سنگ استفاده كرده اند مي گويند پا به پاي افزايش سالمتي فرد  ،رنگ اين
سنگ تيره تر مي شود و ھر چقدر از سالمتي فاصله بگيريد رنگ آن روشنتر مي شود .يشم سبز به احساسات
و عواطف فرد آرامش مي دھد و باعث تقويت قواي جسماني او بعد از جراحيھاي كوچك  ،طالق  ،ضايعه
دردناك مرگ نزديكان  ،يا از دست دادن شغل مي شود .بعضي ھا نيز مي گويند اين سنگ خوش شانسي مي
آورد.

حجر سيالن يا » سنگ نيروي جنسي « تقويت كننده نيروي جنسي و قواي جسماني است .ھنگامي كه در
جريان زندگي روزمره دچار خستگي و محروميت و بي مھري قرار مي گيريد حجر سيالن مي تواند قواي
تحليل رفته را به شما بازگرداند و به شما روحيه و نشاط ببخشد .حجر سيالن ھمچنين تقويت كننده قواي جنسي
است.

لعل بنفش لعل بنفش يا » سنگ شفابخش اساسي « يكي از مھمترين سنگھاي شفابخشي است كه قدرت پاك
كنندگي و تصفيه نفس را دارد و ھمه انرژي ھاي منفي را از وجود مرد بيرون مي راند .براي دور كردن
نيروھاي منفي از وجود خويش  ،مي توانيد چند تكه سنگ لعل بنفش را در خانه يا دفتر كار خود نگھداري
كنيد .اگر از نگراني و اضطراب رنج مي بريد يا مشكل تنفسي داريد چند تكه كوچك از اين سنگ را در جيب
پيراھن خود بگذاريد تا نزديك سينه تان باشد .لعل بنفش ھمچنين براي درمان ميگرن و دردھاي مفاصل مفيد
است .از ديگر سنگھاي شفابخش براي مردان  ،مي توان به موارد زير اشاره كرد  :سنگ الجورد ) Lapis
 : ( Lazuliتحريك كننده قواي ذھني و تقويت كننده قوه درك شھودي

كوارتز سرخ )  : ( Rose Quartzبرطرف كننده احساسات منفي و تقويت كننده عشق و انعطاف پذيري
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كوارتز دودي )  : ( Smokey Quartzبرطرف كننده پرخاشگري و خشونت و وسوسه ھاي شيطاني ،
تقويت كننده حس مسئوليت  ،شجاعت و اعتماد به نفس.

نگاھی به پديده »سنگ درمانی«
آرامش با جادوی سنگ
اگر ھنرمند ھستيد »زمرد« می تواند در افزايش ادراكات شھودی شما موثر باشد و نبوغ ھنريتان را افزايش
دھد .اگر خلبان يا مھماندار ھواپيما ھستيد و يا به ھر علتی مدام در سفرھای ھوايی ھستند »فيروزه« كه به
سنگ حامی ھم معروف است می تواند به شما احساس امنيتی بيشتر از شركت ھای بيمه معتبر اعطا كند و
حتی اگر به ھر جور اعتيادی مبتال شده ايد ،سنگ »اونيكس« بيش از ساير درمان ھای ضداعتياد به ياريتان
می آيد .باور كنيد سنگ درمانی برای ھر مشكلی چاره ای دارد .تا آنجا كه اين باور وجود دارد به گردن
آويختن ياقوت قرمز ،پيوندھای زناشويی را محكمتر می كند.
علم گمشده
»علم گمشده« نامی است كه سنگ درمانگران و گوھرشناسان بر علم ريشه شناسی ،طبقه بندی و خواص
درمانی سنگ ھا گذاشته اند .سنگ درمانی كه مدتی است در اروپا ،آمريكا و خاورميانه دوباره متداول شده
است ريشه ای شش ھزار ساله دارد .منابع مكتوب زيادی از سابقه آن در دست نيست چرا كه عالمان اصلی
اين علم كه كاھنان مصری و دانشمندان ھندی و چينی بوده اند از ترس آنكه مبادا نسخه ھای جادويی اين روش
درمانی به دست اغيار بيفتد و حق انحصاری آنھا از بين برود ،منابع مكتوب را از ميان برده اند و كشف
رازھای اين علم را به عھده بشر امروزی نھاده اند .اكنون به غير از اطالعاتی مبھم ،تكه تكه و ناقص از اين
رشته درمانی چيز بيشتری در دست نيست اما ذھن جست وجوگر و نياز ھر دم فزاينده انسان به علوم
ماوراءالطبيعه و افزايش جنبه ھای رمزآلود زندگی برای مقاومت در برابر توسعه و رواج تكنولوژی و
مكانيزه شدن آن موجب شده است او با عزمی جزم دوباره به سوی كشف رازھای ناشناخته علوم و درمان ھای
قديمی برود و بيش از ھر چيز »علم گمشده« را احيا كند.
گردنبندی از ياقوت كبود
»رامش پيروز« گوھرشناس و طراح جواھر است .او از پنج سال پيش فعاليت در اين رشته را از
موسسه) (giaوابسته به وزارت صنايع و معدن آغاز كرده و اكنون برای ساخت جواھرات سفارش می گيرد.
يك تكه سنگ بزرگ »كوارتز« بر ميز كارش جلوه می فروشد» .كوارتز كريستال طبيعی و تسكين دھنده
سيستم عصبی است .اين سنگ نيروھای اخاللگر محيط را از بين می برد و باعث آرامش انسان می شود .اگر
يك كوارتز در اتاقی كه در آن زندگی می كنيد داشته باشيد انرژی منفی محيط را می گيرد و به شما آرامش می
دھد «.پيروز ،سنگ ھا را بنا بر منشاء به وجود آمدن آنھا تقسيم بندی می كند .مثالً عقيق و كھربا سنگ ھايی
ھستند كه در اثر ذوب شدن »ماگما« يا گدازه ھای آتشفشان به وجود آمده اند .گاھی اوقات اين گدازه ھا روی
گياھان جاری شده و در ھمان حال به سرعت سرد شده اند .عقيق ھای خزه دار از جنس اين نوع سنگ ھا
ھستند كه باقی مانده گياھان در آنھا ديده می شوند» .كارتيه« طراح و جواھرساز مشھور فرانسوی ھر وقت
شماره جديدی از مجله مربوط به نوآوری ھای خودش در حوزه جواھر را منتشر می كند حتماً طرحی با
استفاده از »عقيق يمنی« در آن می گنجاند .اين سنگ محبوب ترين سنگ طراح بزرگ جواھرات است .به
غير از سنگ ھای آتشفشفانی ،سنگ ھای كريستالی ھم در طبيعت وجود دارند كه تحت شرايط خاص فشار و
دما در اعماق زمين كريستال شده اند مثل انواع سنگ ھای كوارتز ،سنگ آماتيست ،زمرد و توپاز.
ھر ماه ،يك سنگ و چندين تاثير
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می گويند در اروپا كه تمايل به خرافات دوباره رواج يافته است در روزھای اواسط ماه ناگھان اخبارگو به
شنوندگان توصيه می كند» :فردا ماه كامل است .لطفاً به اعصابتان مسلط باشيد!« در ايران ھنوز به پديده
سنگ ھا و سنگ درمانی به شكل يك قضيه تفننی نگاه می شود .ھرچند آخرين خبرھا حاكی است كه يك كلينيك
سنگ درمانی در تھران افتتاح شده است .در بيشتر كتاب ھای طالع بينی برای متولدين ھر ماه نام سنگ
مخصوصی آمده است .گوھرشناس ما كه متولد آبان ماه است گردن بندی از ياقوت كبود به گردن دارد .اين
سنگ دارای خاصيت شفابخشی است و روی سلول ھای پوست ،مو و ناخن اثر مثبت می گذارد .ياقوت كبود
درد را كاھش می دھد و برای بيماری ھای مزمنی چون روماتيسم و نقرس به كار می آيد» .پيروز« در عين
حال كه به تاثير قطعی و پايدار سنگ درمانی با ترديد نگاه می كند اما استفاده از اين روش را بی ضرر
ارزيابی می كند.به گفته او و طبق آنچه در منابع غير ايرانی خوانده است ابن سينا ھم در درمان كسانی كه
تمايل به خودكشی داشتند از سنگ كريستالی زرد رنگ »سيترين« استفاده می كرده است .سيترين به ھمراه
ياقوت قرمز ،سنگ مخصوص آبانی ھاست .اين سنگ ضد افسردگی و نگرانی است و عوارض ديابت را از
بين می برد .عالوه بر اين ھا سوخت وساز سلولی را ھم افزايش می دھد ،بنابراين استفاده از آن برای افراد
چاق توصيه می شود! برای انتساب ھر سنگ به يك ماه خاص ،در اندك منابع باقی مانده از گذشته چيزی يافت
نمی شود» .رامش پيروز« معتقد است آنچه محرز است اينكه صحت اين انتساب در طول زمان و بر اثر
آزمون ھای مختلف و بی شمار از سوی پزشكان و درمانگران ساير علوم درمانی به اثبات رسيده است.الماس
كه يكی از قويترين سنگ ھاست ،سنگ فروردينی ھاست و با ھر سنگ ديگری استفاده شود قدرت آن سنگ
را افزايش می دھد .الماس روی اختالالت كليه و مثانه اثر می گذارد و باعث تنظيم فعاليت آنھا می شود .زمرد
به متولدين ارديبھشت ماه اختصاص دارد .اين سنگ ،متعادل كننده روح و جسم است و بر روی تيروئيد و
تصلب شرائين اثر مثبت می گذارد .جالب است كه از اين سنگ برای درمان بيماران مبتال به پاركينسون ھم
استفاده می شود.
زمرد از نظر روانی الھام بخش است و يوگی ھا را در حال مديتيشن به سوی تمركز بھتر راھنمايی می كند.
اونيكس كه اعتياد را درمان می كند سنگ سيليكاتی طبيعی و متعلق به متولدين مرداد ماه است .از آنجا كه در
شش ھزار سال پيش ھم اعتياد به الكل و آبجو وجود داشته است كاھنان مصری استفاده از اين سنگ را به
معتادان توصيه می كردند .اونيكس از لحاظ روانی باعث ھماھنگی روحی انسان می شود و دلگرمی به زندگی
را افزايش می دھد .به نظر می رسد اين سنگ با باال بردن خودباوری و اعتماد به نفس موجب درمان اعتياد
می شده است .فيروزه يا»سنگ حامی« به متولدين آذرماه تعلق دارد .فيروزه بر عملكرد نادرست كبد اثر می
گذارد و فعاليت آن را تصحيح می كند .قدرت و سوی چشم را ھم افزايش می دھد .يكی از جالب ترين موارد
وضعيت اھالی دی ماه است .آنھا ھيچ سنگ به خصوصی ندارند و در عين حال تمام سنگ ھا برای آنھا مفيد
ھستند .متولدين اسفند می توانند از »مرجان« استفاده كنند .مرجان سنگی است كه از گياھان دريايی به دست
می آيد و چون منشاء آن از كلسيم است بر روی استخوان ھا و بخصوص بيماری راشيتيسم تاثير مثبتی دارد.
عالوه بر اين به اين افراد كمك می كند تا بتوانند انعطاف پذيری خود را افزايش دھند و از اين طريق بيشتر با
محيط خود كنار بيايند .آماتيست سنگ متولدين بھمن ماه است .اين سنگ ضد اضطراب و كابوس است و به
كسانی كه بدخواب يا مضطربند توصيه می شود.
فيروزه نيشابوری و طلسم خوشبختی
دامنه و گستره تاثيرات سنگ ھا بسيار بيش از اين ھاست .تقريباً تمام سنگ ھای آتشفشانی و كريستالی در
ايران يافت می شوند .منشاء ظھور برخی از آنھا ھم منحصراً در ايران است .مثل فيروزه نيشابوری كه از
نظر رنگ و قطر سنگ در دنيا بی نظير است .به فيروزه نيشابوری كه سطح صاف و بدون رگه ای دارد
»عجم« می گويند در حالی كه فيروزه رگه دار ساير نقاط را به نام »شجر« می شناسند.به غير از فيروزه،
كھربا ھم در شمال ايران توليد می شود .در ايران معموالً رسم نيست مردھا به خود جواھر بياويزند اما
»پيروز« از سفارشی از مشھد ياد می كند كه مردی از او سنگ »توپاز آبی« خواسته بود .آن ھم برای اينكه
اين سنگ ،جوان كننده روح است و نيروی حيات را افزايش می دھد .يوگی ھا ھم بيشتر كوارتز سفارش می
دھند چون دنبال آرامش و تمركز ھستند .اوپال ھم كه از خانواده عقيق است ،سنگی متعلق به كشور
استرالياست و بر اساس مفاد طالع بينی ھا به ماه مھر تعلق دارد .اين سنگ فشار خون را افزايش می دھد و
افسردگی را از بين می برد به ھمين دليل به »طلسم خوشبختی« معروف است و طرفداران فراوانی دارد .شما
چه نوع سنگی به كارتان می آيد.
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سنگھاي درماني و سنگ درماني
تھيه كننده  :اثير كرباليي
منبع  :راسخون
چکيده :
در مطالعه حاضر  ،سعی بر آن شده تا نگاھی اجمالی داشته باشيم به علم نوين زمين شناسی پزشکی  ،و زمين
از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته می شود )  -١زمين بعنوان عاملی برای بر ھم زدن تعادل بدن  -٢زمين و
نقش آن در پزشکی و داروسازی ( در ادامه پرداخته شده به نحوه استفاده و شارژ کانی ھای دارويی که اميد
است مورد توجه عزيزان واقع شود.
مقدمه :
زمين شناسی پزشکی )  ( Medical Geologyبه مطالعه تأثير فاکتور ھای زمين شناسی بر سالمت و
پراکندگی بيماری ھا می پردازد  .از گذشته ھای دور تأثير عواملی چون آب و ھوا  ،ميزان رطوبت  ،و دما و
ارتفاع و ديگر عوامل محيطی بر روی سالمت انسانھا شناخته شده است  .اين علم رابطه نھفته ای با ساير
علومی چون بيولوژی  ،شيمی  ،کشاورزی  ،آب و ھوا شناسی  ،کانی شناسی  ،ايمولوژی  ،اپيدميولوژی ،
پاتولوژی و پزشکی جغرافيايی دارد.
مطالعه ھر شاخه از اين علم ...
 ،قوانين حاکم بر اين ارتباط را برای ما روشن می سازد که ماھيت کلی زمين شناسی پزشکی را شکل می
دھد که ھدف از آن شناخت عوامل ژئوژنيک و تاثير آن بر سالمت موجودات است.
پيکره ی زمين نيز ھم چون بدن ما انسانھا از عناصر گوناگونی تشکيل شده است که برخی از آنھا برای
زندگی انسانھا الزم و ضروری و برخی ديگر بر ھم زننده تعادل بدن ھستند.
با توجه به قانون سم شناسی که توسط پاراسلسيون ) ( ١۴٩٣ – ١۵۴١مطرح شده است عناصر ھم ضروری
و ھم سمی اند .
» ھمه مواد سمی اند ؛ ھيچ ماده سمی وجود ندارد  ،دوز ماده ) (Doseاست که سمی بودن يا خاصيت درمانی
آن راتعين می کند« .
با توجه به اھميت اين علم نوين و نياز جوامع به آن  ،ھنوز جای بحث و تحقيق در اين شاخه بسيار است .
بويژه که در طی سالھای اخير توجه ويژه ای به اين شده است  .ما نيز سعی بر آن داشتيم در اين مقاله به
معرفی و شناساندن اين شاخه از زمين بپردازيم  ،اميد آن است که مورد توجه عزيزان واقع گردد.
زمين  ،عاملی برای بر ھم زدن تعادل بدن :
برخی از عناصر موجود در سنگ ھا و کانی ھای موجود در خاک عالوه بر اينکه در صنعت و تداوم حيات
بشر نقش مھمی ايفا می کنند گاھی نيز تعادل بدن را بر ھم ريخته و موجب بروز مشکالت می شود.
بطور مثال آب که يکی از مھمترين نياز ھای بشر محسوب می شود و آب ھای زير زمينی در زمره منابع آب
آشاميدنی با کيفيت مطلوب طبقه بندی می شوند  ،خاکھا و سنگ ھا به عنوان صافی طبيعی  ،اين آب را تصفيه
کرده و آلودگی ھای نامطلوب را از آن جدا می کند ولی با توجه به مسائل ژئو شيميايی مربوط به اليه ھای
زمين که آب در آنھا جريان دارد  ،کيفيت آب زيرزمينی صد در صد تضمين شده نيست و آلودگی ھای موجود
در آن به عنوان تھديدی برای سالمت و بھداشت عمومی بشمار می رود .زيرا بسياری بسياری از عناصر
موجود در سنگ ھا و خاکھا در مقادير باال مسمويت زا می باشند و آب بعنوان يک حالل اين عناصر را در
خود حل نموده و وارد چرخه غذايی و از آنجا وارد بدن موجودات شده و زيان ھای فراوانی را بوجود می
آورد.
از جمله اين عناصر آرسنيک موجود در کانی ھا و سنگ ھای آرسنيک دار است  .که از جمله مھمترين و
فراوانترين آلوده کننده طبيعی آب زير زمينی محسوب می شود .که عالوه بر سمی و سرطان زا بودن امراض
گوناگون پوستی را موجب می شود  .حداکثر ميزان مجاز اين عنصر در آب شورب  ppm/lit 10می باشد )
 ( WHO – ١٩٩٣در حالی که بسياری از کشور ھا حد استاندارد سابق  WHOرا يعنی  ppm/lit 50را در
نظر می گيرند.
از جمله مناطقی که با مشکل آلودگی آب مواجھند می توان به آرژانتين  ،شيلی  ،مکزيک  ،ھند ) بنگالدن
غربی (  ،بنگالدش  ،شمال چين  ،تايوان  ،ويتنام  ،مجارستان و بخشی از امريکای غربی را می توان نام برد
.
از ديگر بيماری ھا که توسط عناصر موجود در سنگ ھا و کانی ھا بوجود می آيد می توان به موارد زير
اشاره نمود :
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جمع شدن گاز رادوون که موجب بروز سرطان وبيماری  Melanomaو سرطان کليه می شود.
ھم چنين روی که از عناصر سنگين است و در تغذيه نقش مھم دارد مصرف باالی آن بيماری کم خونی را
موجب می شود.
کادميوم می تواند عامل فشار خون بوده و سبب بروز بيماری نرمی استخوان ) تخريب بافت و نرم شدن
استخوان ھا ( شود  .مواد باطله حاصل از معدن کاری و فرآوری فلزات سبب تمرکز خطرناک اين عنصر و
رھا شدن آن در بيوسفر می شود.
جيوه عنصر تجمع پيدا کننده ای است و بنابر اين ھر چه موقعيت حيوانات در چرخه غذايی باالتر باشد مقدار
اين عنصر در بدن آنھا زياد تر خواھد بود .جيوه به سيستم اعصاب مرکزی بدن حمله کرده و موجب تخريب
آن می شود .بعنوان مثال می توان تعدادی از دھکده ھای ماھيگيری ژاپن را نام برد که در اثر مصرف ماھی
ھای جيوه دار دچار مشکالت فاجعه بار شدند .
بريليوم در فرم اکسيدی خود ) (Beoاگر استنشاق شود يا لمس شود  ،حتماً باعث بيماری خواھد شد  .در سال
 ١٩۴٠معدنکاری که در تماس با اين عنصر قرار داشته اند به بيماری کرونيک بريليوم يا ) (CBDمبتال
شدند .اکسيد بريليوم در راکتورھا اورانيوم که پلوتونيوم از اورانيوم ساخته می شود  ،استفاده می گردد .
تاريخچه سنگ درمانی
سنگ درمانی که از ديرباز در زمره درمانھای طبيعی بوده ،امروزه تحت نام ) (gem therapyبه عنوان
يکی از رشته ھای طب مکمل معرفی و طبقه بندی می شود .استفاده از خواص درمانی سنگھای نيمه قيمتی .
گوھرھا بر خالف استقبال گسترده مردم جھان طی سالھای اخير ،موضوع جديدی نيست ،بلکه ھزاران سال
قدمت دارد .شواھد کاربرد سنگھای طبيعی برای درمان بيماريھای مختلف در قديمی ترين تمدنھای بشری به
چشم می خورد .بر اساس اين شواھد ،در طول تاريخ از سنگھای قيمتی و نيمه قيمتی برای مقاصد درمانی،
محافظت افراد در برابر باليای طبيعی و تاثيرات نامطلوب محيطی استفاده می شده است .قديمی ترين
گزارشھا در مورد خواص درمانی گوھرھا به ھزاره  ۴پيش از ميالد باز می گردد .چنين به نظر می رسد که
کتيبه ھای سومری و متون علوم ودايی مربوط به ھند باستان ،کھن ترين آثار بر جای مانده از اين دانش قديمی
می باشند .در طب سنتی ھند )آيورادا( دستورات دقيقی در مورد تھيه پودر ،خمير و الگريز با سنگھای شفا
بخش وجود دارد .متون و دستورات اين طب تا به امروز حفظ شده و توسط پزشکان آن در سراسر دنيا و
بخصوص در آمريکا ،اروپا و ھند بکار گرفته می شود.
در چين باستان نيز درمانگران از خواص ارتعاشی سنگھا آگاه بوده اند .کتاب امپراطور زرد )حدود  ۵٠٠سال
قبل( که توسط پی يو نگاشته شده دارای توضيحات فراوانی در مورد گوھرھا و تاثير آنھا بر بدن انسان است.
امروزه نيز کشور چين يکی از بزرگترين عرضه کنندگان گوھرھا و سنگھای شفابخش در سراسر دنياست.
ارسطو فيلسوف مشھور يونانی نيز از قدرت ويژه و منحصر به فرد سنگھای شفابخش صحبت کرده است.
روميان نيز تحت تاثير آموزه ھای يونان و ساير تمدنھای باستانی ،ھمواره سنگھای صيقل داده شده را برای
رفع بيماری و بدشانسی با خود حمل کرده و در جنگ ھا در زره و سپر و شمشير خود از آنھا استفاده می
کردند.
در دين مبارک اسالم نيز استفاده از انگشتر با نگين عقيق ،فيروزه و سنگ خورشيد به مومنين توصيه شده و
با استناد به کتب دينی ،ائمه اطھار غالبا نگين انگشتری بر دست داشته اند.
دانشمندان ايرانی در دوره پس از اسالم نيز توجه و عنايت ويژه ای به گوھرھا و سنگھای شفا بخش داشته اند
که از اين ميان می توان به صباح بن عمران از جواھرشناسان عھد ھارون الرشيد خليفه عباسی و عطاربن
محمد ،منجم و مولف کتاب منافع االحجار اشاره نمود .ابن سينا ،حکيم عاليقدر پارسی نيز ،در درمان تمايل به
خودکشی از سيترين استفاده می کرده است.
شايد به جرات بتوان گفت پرارزشترين و مھمترين کتب گوھرشناسی ايران کتاب الجماھر فی الجواھر تاليف
ابوريحان بيرونی به زبان عربی و رساله تنسوخنامه ايلخانی معروف به رساله جوھريه تاليف خواجه نصير
الدين طوسی به زبان فارسی است .تنسوخنامه ايلخانی که در عھد پادشاھی ھالکوخان و به امر او توسط
خواجه نصيرالدين طوسی به رشته تحرير در آمده است ،شامل منافع و خواص و صفات گوھرھا و سنگھای
بيش بھا است.
يک درمانگر زن مشھور به نام ھليدگارد ،در قرن دوازدھم ميالدی )اروپای قرون وسطی( در کتاب معروف
خود به نام فيزيکا به طور مفصل به توضيح خواص درمانی سنگھای نيمه قيمتی پرداخته است .يکی از اين
درمانھای طبيعی شامل قرار دادن سنگھای خاص بر روی نقاطی از بدن و نوشيدن آب از ظرفی بوده که
سنگھای شفابخش به مدت يک شبانه روز در آن قرار داده شده باشد.
چارسلسوس ،پرآوازه ترين پزشک اروپا در دوران رونسانس ،در مورد يژگيھای شفابخش سنگھا و مواد
معدنی و ارتباط اين خواص با ساختمان فيزيکی و فرمول شيميايی آنھا به بررسی و مطالعه پرداخته است .او
پس از سالھا مطالعه و به دنبال کسب تجربيات متعدد ،به اين نتيجه رسيده است که از سنگھای ساييده شده و يا
خرد شده می توان نه تنھا برای درمان عاليم بيماريھا ،بلکه برای عالج داليل عميق بيماری ھم استفاده کرد.
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خواص سحری درمانی سنگھا
بسياری از مردم  ،حتی اھل فن به جواھرات و سنگھا  ،صرفاً از ديد زيورآالت و زيبايی و يا قيمت و ارزش
آن می نگرند  .بعضی از مردم ھم بر اين باورند که از نگين يا جواھرات استفاده کرده اند  .که برای آنان اين
جواھر يا انگشتری نحس و شوم بوده و يا اينکه شانس و اقبال را به آنان ھديه کرده است  .اما بايستی که اين
مسئله را مد نظر داشته باشيم که ھيچ چيزی در اين دنيا بدون دليل و علت بوجود نمی آيد  .و اگر ما از
چگونگی بوجود آمدن آن و خواص و فوائد  ،و ھمچنين ضرر و زيان آن اطالع حاصل کرده  ،و دريابيم که
چگونه و در چه جائی از آنھا استفاده نمائيم  ،می توانيم آن نتيجه ی مطلوبی را که می خواھيم حاصل نمائيم .
صدھا سال قبل اھل فن از فوائد سنگھا و جواھرات استفاده می کردند  ،و دريافته بودند که اين سنگھا دارای
خواص مغناطيسی و درمانی می باشند  ،و حال در عصر حاضر با تکنولوژی پيشرفته ای که بشر  ،حاصل
نموده از نور و اشعه در علم و صنعت و طب استفاده می شود  .آيا ھيچ از خود اين سؤال را نموده ايد که
پادشاھان در قديم  ،چرا برای خود تاج درست کرده  ،و در اين تاج از تمامی سنگھا و جواھرات استفاده می
کردند  .بخاطر اينکه صدھا سال پيش از اين  ،علما و دانشمندان از خواص و فوائد  ،سنگھا و جواھرات آگاه
بودند و اما فلسفه تاج اين است که تاج پادشاھان را با تمامی جواھرات زينت می دادند و اعتقاد داشتند که ھر
خواص خاص خود را دارد و زمانی که ھمگی جواھرات را در مجموعه ای مثل تاج استفاده می نمودند
سنگ
ِ
 ،گذشته از قدرت و برکت و مال مقام  ،خود را در مقابل ھر گونه شر و بيماری بيمه می نمودند  ،لھذا بدين
ترتيب از مجموعه ای از جواھرات برای خود تاجی به شکل زيور استفاده می کردند و در عين حال از تمامی
خواص و فوائد اين جواھرات استفاده کرده  ،و با اطمينان خاطر و داشتن اعتماد به نفس و تکيه بر خواص
جواھرات بر اريکه قدرت تکيه زده و بر ملک و مردم  ،حکومت می نمودند  .گذشته از آن از ترکيبات و
ھمچنين کشته ی اين سنگھا در طب سنتی استفاده می کردند که در حال حاضر  ،و در اين عصر نيز در
بعضی از نقاط جھان اين استفاده مفيد را می نمايند  .جواھرات وسنگھا  ،اشعه و حرارت کيھانی را جذب
نموده  ،سپس طبق خواص خود  ،پرتو و اشعه را به ھاله و چاکراھای فرد منعکس می سازند پس با کمی
تعمق می توانيد نتيجه بگيريد  ،که چه عملی در اين رابطه صورت می گيرد  ،و چگونه سنگ و جواھر موافق
ما برای ما مفيد بوده  ،و جواھر و رنگ مخالف ما برای ما نقصان در بر دارد

سنگھا و جواھرات موافق و مخالف
بروج مختلف :
 ١برج حمل  /فروردين
سنگھای موافق = مرجان – حجرالدم – الماس – عقيق – زبرجد – سنگ يشم
سنگھای مخالف = مرواريد – اوپل – سنگ موسی
 . ٢برج ثور  /ارديبھشت
سنگھای موافق = الماس – مرواريد – ياقوت کبود
سنگھای مخالف = ياقوت اصغر ) پکھراج ( – زبرجد – الماس زرد
 . ٣برج جوزا  /خرداد
سنگھای موافق = زمرد – سنگ يشم
سنگھای مخالف = ياقوت کبود – فيروزه – اکوامرائن
 . ۴برج سرطان  /تير
سنگھای موافق = عقيق – حجرالقمر – مرواريد – زبرجد – زمرد
سنگھای مخالف = سنگ موسی – الجورد – روبی
 . ۵برج اسد  /مرداد
سنگھای موافق = ياقوت – ياقوت کبود – الماس  -عقيق
سنگھای مخالف = ياقوت اصغر – زمرد
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 . ۶برج سنبله  /شھريور
سنگھای موافق = زمرد – الجورد – سنگ يشم – عقيق – الماس – زرقون
سنگھای مخالف = فيروزه – ايمی تھست – اکوامرائن
 . ٧برج ميزان  /مھر
سنگھای موافق = الماس – ياقوت کبود – سنگ يشم – زبرجد – ياقوت اصغر
سنگھای مخالف = مرواريد – سنگ موسی – روبی
 . ٨برج عقرب  /آبان
سنگھای موافق = ياقوت اصغر – الماس – عقيق سرخ – اوپل
سنگھای مخالف = زمرد – زرقون
 . ٩برج قوس  /آذر
سنگھای موافق = ياقوت اصغر – فيروزه – لھسنيا  -حجرالقمر
سنگھای مخالف = عقيق – ياقوت کبود – اکوامرائن
 . ١٠برج جدی  /دی
سنگھای موافق = ياقوت کبود – فيروزه – عقيق
سنگھای مخالف = حجرالقمر – روبی – اوپل
 . ١١برج دلو  /بھمن
سنگھای موافق = ياقوت کبود – عقيق  -فيروزه
سنگھای مخالف = ياقوت اصغر – الجورد – الماس زرد
 . ١٢برج حوت  /اسفند
سنگھای موافق = زبرجد – الجورد – حجرالقمر – سنگ يشم
سنگھای مخالف = عقيق – فيروزه – ياقوت کبود

تاثير سنگھای قيمتی دردرمان
بيماريھای جسمی
 -١ياقوت کبود:
آرتروز ،التھاب سينوس ھاى فکى ،بيضه ھا)التھاب( ،پشت)دردھا( ،پيری زودرس ،تقويت کبد ،ريزش مو،
زونا ،زخم معده ،دمل وکورک ،درد اعصاب ،ذات الريه ،خارش پوست ،خون دماغ ،حفظ بينايى،
حنجره)التھاب( ،جلوگيرى از پيرى زود رس پوست ،سياتيک ،سر درد ،سر دردھاى پيشانى ،سرگيجه ،فشار
خون باال ،گرفتگی عضالت ،گوش)دردھا( ،گوش )ورم( ،عفونت ،عادت ماھانه دردناک ،عرق ،مو)ريزش(،
مشکالت خواب ،لکنت زبان ،سنگھاى عرفانى ،ھذيان به ھمراه آشفتگی،ترس ووحشت از وجدان

 -٢کھربا:
آرتروز ،التھاب مفاصل ،آسم ،آفت ،آلرژى ھا ،اگزما ،اختالالت ستون مھره ھا ،انحرافات ستون مھره ھا،
آنژين ،التھاب تاندونھا ،آبسه ،التھابات ريشه دندان ،برونشيت)کلی( ،برونشيت)مزمن( ،پاھای ورم کرده،
پشت)دردھا( ،پوست)تحريکات پوست( ،پوست)بثورات پوستی( ،تب يونجه ،تورم پاھا ،تبخال ،تصلب
شرايين ،تقويت عضالت ،تقويت رباط ھا ،تحريک رشد ،رشد)تحريک( ،رماتيسم ،ريه ھا)التھابات( ،ريه
ھا)بيماری ھا( ،زونا ،درمان التھاب سينوس پيشانى ،درمان زخم ھا ،دمل وکورک ،دندان ھای شيری ،درد
صورت ،خارش پوست ،حنجره)التھاب( ،چشم شور)چشم بد( ،سياتيک ،سياه سرفه ،سرفه ،ستون
فقرات)انحراف(=اسکوليوز ،سينوس ھای پيشانی ،گرفتگی عضله ماھيچه ساق پا ،گواتر ،عفونت ،غدد
پستان)التھاب( ،صفرا)زرداب( ،مفاصل)التھاب( ،ماالريا ،مجراھای تنفسی)تنگی نفس( ،الرانژيت)ورم
حنجره( ،لوزه ھا)التھاب( ،نقرس ،دفع چشم بد ،سنگھاى پيشانى و حامى
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 -٣فيروزه:
التھاب سينوس ھاى فکى ،اشعه ھا ،التھابات گلو،لوزه ھا ،برونشيت)کلی( ،برونشيت)مزمن( ،بيماريھاى کليه،
پشت)مشکالت مربوط به مھره ھا( ،تقويت عضالت ،ريه ھا)بيماری ھا( ،زکام ،زگيل ،دفع سنگ کليه و
مثانه ،ذات الريه ،چشم شور)چشم بد( ،سياه سرفه ،سرفه ،سرما خوردگى ،سرخک ،سنگ کليه ،مثانه،
گوش)دردھا( ،عفونت ،عضالت)کوفتگی( ،مجراھای تنفسی ،لکنت زبان ،لکنت زبان ،افسردگى ،دفع چشم
بد ،سنگھاى پيشانى و حامى

 -۴آکومارين
التھاب سينوس ھاى فکى ،آنژين ،التھابات ريشه دندان ،التھابات گلو،لوزه ھا ،ايدز ،اوريون،
برونشيت)مزمن( ،بيماريھاى تنفسى ،رفع ناراحتى ھاى گردن ،زونا ،دستھای ورم کرده ،ديفتری ،حساسيت به
تغييرات جوی ،چشم)اشک ريزان( ،قلب)تپش( ،کشيدگی ھای سرشانه وگردن ،کليه)ورم والتھاب ( ،کيست،
گرفتگی صدا ،گلودردھا ،غدد پستان)التھاب( ،تيروئيد)افزايش ترشح تيروئيد( ،غده تيروئيد)کاھش ترشح
تيروئيد( ،لنف)گره ھای لنفاوی متورم شده( ،لوزه ھا)التھاب( ،ھورمون ھا)اختالالت(

 -۵يشم:
آفت ،التھاب روده و معده ،افزايش بارورى ،التھاب معده وروده ،اسھال ھا )قولنج( ،بيماريھاى روده کوچک،
بيماريھاى کليه ،باروری)زيادکردن( ،پاھا)رفع خستگی( ،تھوع ،تنظيم قند خون ،تقويت عضالت ،تقويت کبد،
روده کوچک)عفونت( ،زايمان)راحت وسريع( ،دفع سنگ کيسه صفرا ،دردھای زيرشکم ،دردفتق ،درمان
ضعف اعصاب ،درد اعصاب ،خستگى و سردى پاھا ،خون)قند( ،خونريزی ھای زياد وسخت ،حساسيت به
تغييرات جوی ،حاملگی ،تھوع ،سنگ کيسه صفرا ،قولنج ،قولون )ورم ( ،کيسه صفرا)التھاب( ،گريپ ،عادت
ماھانه دردناک ،عطسه ھای دائمی ،صفرا)زرداب( ،طحال)درد( ،مشکالت تعريق ،مسھل ،مثانه)بيماريھا(،
الغرشدن ،لوزالمعده)پانکراس( ،ھپاتيت ،ناشنوايى ،نفخ ،يبوست ،يرقان ،آرامش بخش ،ايجاد خلوص ،تقويت
اراده ،پايدارى و ثبات ،پاکدامنى

 -۶آوانتورين:
آلرژى ھا ،آکنه ،پوست)بثورات پوستی( ،جوشھای سرسياه ،شوره سر ،عرق
 -٧پريدوت:
آلرژى ھا ،آکنه ،پوست)تحريکات پوست( ،پوست)بثورات پوستی( ،روده)عفونت( ،حساسيت)زودرنجی(،
جوشھای سرسياه ،شوره سر ،شوک ،فشار خون باال ،قلب)تپش( ،نفخ ،اضطراب درونى ،افزايش قدرت بيان
احساسات ،دفع کابوس ھاى شبانه ،اختالالت ستون مھره ھا ،آبله مرغان ،التھابات گلو،لوزه ھا ،بيماريھاى
مغز استخوان ،بيمارى ھاى روده بزرگ ،باروری)زيادکردن( ،تبخال ،تقويت عضالت ،روده بزرگ
)بيماريھا( ،زکام ،درمان ضعف اعصاب

 -٨زيرکون:
آلرژى ھا ،بيماريھای ويروسی ،تب يونجه ،سل ،عطسه ھای دائمی
 -٩ياقوت:
احساس ضعف و ناتوانى ،اختالل گردش خون ،افزايش انرژى جسمانی ،اختالالت ضربان قلب،
آندوکاريت)التھاب حفره ای که منافذ قلب را می پوشاند( ،اختالالت گردش خون ،برونشيت)کلی( ،بيماريھای
کودکان ،تقويت عضالت ،تقويت عروق خون رسان قلب ،راشيتيسم ،درد قلب ،جنون)ديوانگی( ،سيستم ايمنی
بدن)جھت تقويت( ،فلج اطفال ،فلج نيمه بدن ،فشار خون پائين ،کاھش کلسترول ،کم خونى ،گردش
خون)تنظيم( ،عفونت)کلی( ،لرزھا ،نرمى استخوان ،اضطراب درونى ،تمرکز فکر ،رفع حسادت ،زوال
روحى
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 -١٠کريستال سنگ:
احساس ضعف و ناتوانى ،افزايش انرژى جسمانی ،اختالالت ستون مھره ھا ،پاھا)رفع خستگی( ،پشت)درد
رباط ھا( ،پشت)دردھا( ،پوست)بثورات پوستی( ،تھوع ،تيروئيد ،تقويت رباط ھا ،تقويت مغز ،رفع حستگى
چشم و تقويت بينايى ،رفع انسداد انرژى و درمان چاقى ،راشيتيسم ،زخم معده ،ديسک مھرھا ،خستگى،
خستگى و سردى پاھا ،خون دماغ ،چشم)تقويت( ،سر درد ،سرگيجه ،ستون فقرات)اشکاالت رباط ھا( ،قولنج،
کشيدگی ھای سرشانه وگردن ،گوارش)ھضم( ،عفونت ،عفونت)کلی( ،غده تيروئيد)تنظيم( ،ضد عفونى کردن،
مراحل اوليه سرطان ،مشکالت وزن ،نرمى استخوان ،استرس و فشارھاى روانى ،پايدارى و ثبات ،تمرکز
فکر ،روشن بينى و ھوشيارى ،مشکالت روحى و احساسى
 -١١عقيق سرخ )آگات(:
التھاب روده و معده ،التھاب معده وروده ،التھابات بخش دماغی ودھانی درحيوانات ،التھاب مغز ،بيماريھاى
روده کوچک ،بيماريھاى کليه ،پروستات ،تب يونجه ،تخمدان ھا)تومورھا( ،تخمدان ھا)التھاب( ،تقويت کبد،
ترک سيگار ،درد سياھرگ ھا ،دفع سنگ کليه و مثانه ،درمان زخم ھا ،دردھای زنانگی ،دردھای زيرشکم،
خواب گردى ،خواب)خوابگردی( ،خون داخل ادرار ،خون)مسموميت( ،خون دماغ ،حمالت تب ،سياتيک ،سر
درد ،سياھرگھا)درد( ،قولون )ورم ( ،کاھش کلسترول ،کمبود کلسيم ،کبد)درد والتھاب( ،کيست ،گازگرفتگی
کنه ،عادت ماھانه دردناک ،صرع ،مسموميت ،مسموميت سخت از بوی سيگار ،مجرای ادراری ،مخملک،
ناشنوايى ،يبوست ،انگيزش آگاھى ،اصالح شخصيت ،درمان دلسردى و ياس ،دلواپسى مفرط ،درمان کمبود
شجاعت ،شکاکى
 - ١٢زمرد:
اسھال خونی ،آب مرواريد ،آروغ وترش کردن ،بيماريھای کودکان ،پيری زودرس ،روده )انسداد( ،زخم اثنی
عشر ،دھان)التھاب مخاط دھان( ،ديابت ،ديسک مھرھا ،چشم)تقويت( ،چشم)ورم ،ملتحمه( ،چشم)کبود(،
چشم)عفونت( ،چشم )دردھا( ،حافظه)ضعف( ،ستون فقرات)اشکاالت رباط ھا( ،سرخک ،سيستم ايمنی
بدن)جھت تقويت( ،شيزوفرنی ،قولنج ،گرفتگی عضالت ،گرم شدن ،غده تيروئيد)افزايش ترشح تيروئيد( ،غده
تيروئيد)کاھش ترشح تيروئيد( ،مسموميت غذايی ،نفخ ،افزايش نبوغ ھنری
 -١۴الجورد:
استفراغ ،آنورکسی)کمبودموادمغذی( ،تبخال ،تقويت عروق خون رسان قلب ،ريزش مو ،زگيل ،ديفتری،
چشم)اشک ريزان( ،چشم سوم)بازشدن( ،سکته ،شنوايی)تقويت( ،فشار خون باال ،کليه)ورم والتھاب (،
گازگرفتگی کنه ،گزيدگی حشرات ،گردش خون)تنظيم( ،غده تيروئيد)کاھش ترشح تيروئيد( ،مو)سالمتی(،
مو)ريزش( ،افسردگى ،اصالح شخصيت ،اعتماد به نفس ،تمرکز فکر ،تقويت فکرو انديشه ،درمان درون
گرايى ،دوستى و محبت ،رفع احساس حقارت ،رفع غم و غصه ،سنگھاى عرفانى
 -١۵کلسدونی:
استفراغ ،التھاب تاندونھا ،پشت)درد رباط ھا( ،پشت)مشکالت مربوط به مھره ھا( ،تاندونھا)پارگی(،
رشد)تحريک( ،دل بھم خوردگی ،دندان)پوسيدگی( ،ديسک مھرھا ،سياتيک ،سوختگى ،ستون فقرات)اشکاالت
رباط ھا( ،قارچ مووناخن ،کابوس ھا ،گرفتگی صدا ،گرمازايی ،گلودردھا ،غدد پستان)التھاب( ،غده
تيروئيد)بيماريھا( ،غده تيروئيد)افزايش ترشح تيروئيد( ،مفاصل)التھاب( ،لکنت زبان ،ھورمون ھا)اختالالت(،
ناخن ھای شکننده
 -١۶گارنت:
آبسه ،آلت تناسلی)بيماريھا( ،اختالالت گردش خون ،باروری)زيادکردن( ،تبخال ،خون )سرطان(،
خون)تصفيه( ،فشار خون پائين ،گردش خون)تنظيم( ،لرزھا ،نازايی
-١٧رز کوارتز:
آبسه ،آنورکسی)کمبودموادمغذی( ،التھابات بخش دماغی ودھانی درحيوانات ،تخمدان ھا)التھاب( ،روده
بزرگ )بيماريھا( ،دردھای زيرشکم ،خواب)بی خوابی( ،خواب)خوابگردی( ،حساسيت)زودرنجی(،
قلب)انفارکتوس( ،کابوس ھا ،مفاصل)التھاب(
 -١٨آميتيست:
آلت تناسلی)بيماريھا( ،آمبولی)انسدادرگھا( ،اختالالت گردش خون ،دمل وکورک ،خستگی بيش از حد درسی،
خواب)بی خوابی( ،خون)تصفيه( ،جريان خون درمنافذ پوست ،سوختگى ،سرگيجه ،سل ،سياھرگھا)درد(،
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کابوس ھا ،کوررنگی ،گازگرفتگی کنه ،گرفتگی عضله ماھيچه ساق پا ،صرع ،مو)ريزش( ،مويرگھا،
لوزالمعده)پانکراس( ،واريس ھا ،دفع کابوس ھاى شبانه
 -١٩الماس:
آندوکاريت)التھاب حفره ای که منافذ قلب را می پوشاند( ،اسپرم سازی ،التھاب مغز ،بيضه ھا)التھاب( ،پيری
زودرس ،ترشحات زنانگی ،ديابت ،جلوگيرى از پيرى زود رس پوست ،قارچ مووناخن ،صرع ،طحال)درد(،
نازايی ،يائسگى ،ايجاد خلوص ،تقويت اراده ،تقويت آگاھى درونى ،درمان خجالتى بودن ،رفع حسادت ،ھوش
وفعاليت
 -٢٠ماالکيت:
اشعه ھا ،التھابات ريشه دندان ،بيماريھای کودکان ،باروری)زيادکردن( ،زخم معده ،دردھای زنانگی ،ذات
الريه ،قارچ ھا)کلی( ،گازگرفتگی کنه ،گزيدگی حشرات ،گوش )ورم( ،عادت ماھانه دردناک،
عضالت)تقويت( ،عفونت)کلی( ،طحال)درد( ،مسموميت سخت از بوی سيگار ،متابوليسم)سوخت وساز
سلولی( ،مخملک
 -٢١تورمالين:
اشعه ھا ،اختالالت گردش خون ،اسھال ھا )قولنج( ،ايدز ،آلزايمر ،بيماريھای کودکان ،بيضه ھا)سرطان(،
پوست)تحريکات پوست( ،پيشگيری از سرطان ،تخمدان ھا)تومورھا( ،تبخال ،روده)سرطان( ،روده
کوچک)عفونت( ،زونا ،چشايی)محرک( ،چشم شور)چشم بد( ،ستون فقرات)انحراف(=اسکوليوز ،سرطان،
سرگيجه ،سياھرگھا)تنگی( ،سيستم ايمنی بدن)جھت تقويت( ،فشار خون پائين ،گريپ ،گوش)سوت کشيدن
گوش( ،صرع ،طحال)درد( ،ماالريا ،مثانه)بيماريھا( ،الرانژيت)ورم حنجره( ،ھورمون ھا)اختالالت( ،ناخن
ھای شکننده ،نوميدی
 -٢٢انيکس:
آلزايمر ،تقويت قلب و جريان خون بھبود پس از عمل جراحى ،چشم)اشک ريزان( ،شنوايی)تقويت( ،گزيدگی
حشرات ،درمان ھرنوع اعتياد وافزايش اعتمادبه نفس ،مشکالت روحى و احساسى ،ھذيان به ھمراه
آشفتگی،ترس ووحشت از وجدان ،ناخن ھا ،مشکالت وزن ،ستون فقرات)انحراف(=اسکوليوز حساسيت به
تغييرات جوی ،خستگى و سردى پاھا ،دردفتق ،تقويت عضالت ،پاھا) رفع سردی( ،پاھا)رفع خستگی(
 -٢٣کريزوپراز:
برونشيت)حاد( ،باروری)زيادکردن( ،زايمان)راحت وسريع( ،نوميدی
 -٢۴رودوکروسيت:
بيماريھای ويروسی ،بيضه ھا)سرطان( ،خون)تصفيه( ،خون)مسموميت( ،ناخن ھای شکننده
 -٢۵سنگ ماه:
باروری)زيادکردن( ،رشد)تحريک( ،دستھای ورم کرده ،سل ،کبد)درد والتھاب( ،متابوليسم)سوخت وساز
سلولی( ،نازايی

درمان دردھا با سنگ شفا بخش :
کانی ھا و سنگ ھای با ارزش به علت ساختار اتمی کامل و انرژی بسياری که دارند و نورھای ناب رنگی و
درخشان که از خود می تابانند در کنار دانش پزشکی  ،بدون خطر آفرينی می توانند اثرھای مثبت برجای
بگذارند  .ولی اين حرف به اين معنا نيست که سنگ ھا به تنھايی معجزه می کنند بلکه اين سنگ ھا ھمراه و
در کنار درمان ھای پزشکی تأثيرات مفيدی را بر بيماری ھا دارند.
ارتعاشات متغير در حوزه بدن تعادل جسم و جان را به ھم می ريزد و اين ناھماھنگی است که باعث بيماری
می شود  .در اين زمان است که می توان با کمک گرفتن از ارتعاشات کانی ھا و سنگ ھای با ارزش  ،اين
ناھنجاری ھای به وجود آمده را کنترل کرد و ھماھنگی الزم را در جسم و جان دوباره ايجاد کرد  .با مطالعه
تاريخ می توان به اين مسئله پی برد که انسانھا در گذشته برای درمان بيماری ھا از کانی ھا بھره می بردند .
بطور مثال :
بقراط اولين شخصی است که به جھت کوشش برای برقراری ارتباط بين سالمتی  ،خصوصيات طبيعی و
ويژگی ھای نژادی  ،تحت تأثير عوامل محيطی اشتھارد دارد .آتالنتيسی ھا می دانستند که برای درمان
بيماری ھا چگونه از کانی ھای موجود در طبيعت استفاده کنند  .در چين از کوبيدن و پودر جواھر سنگ ھا
برای مداوای بيماران سود می بردند  .در قرن  ٨ميالدی شخصی بنام » سن ھيلد نبژان« با کمک اين سنگ ھا
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بيماران خود را درمان کرد .اين نشانه آن است که در گذشته و در مناطق مختلف انسانھا از سنگ ھا عالوه بر
استفاده آن به عنوان ابزار گوناگون برای درمان نيز از آن ھا سود برده اند .
در بدن نقاطی وجود دارند که می توانند ...
ارتعاشات و انرژی ھای سنگ ھا و کانی ھای درمانی را دريافت نمايند و با استفاده از اين انرژی ھا تعادل
بدن را به حالت عادی بازگرداند که اين نقاط را چاکرا می نامند  ،که شامل :
چاکرای ريشه يا پايه ستون فقرات ) (Mulddharaنخستين چاکرا است  ،که محل استقرار آن در استخوان
خاجی می باشد که محل ورود » پرانا « يا انرژی حياتی است .طيف رنگ اين چاکرا قرمز است و کانی ھای
تاثير پذير بر آن گارنت قرمز و کوارتز و ابسيدين سياه را می توان نام برد  .غده تاثير پذير نسبت به اين
چاکرا غده فوق کليوی می باشد  .اعضای نفوذ پذير ستون فقرات  ،کليه ھا  ،مثانه ھا  ،پاھا ھستند  .عملکرد
روانی اين چاکرا و کانی ھای موثر بر آن ميل به زندگی مادی  ،شادابی و حياط کميت قدرت جنسی و بر
بيماری ھای کم خونی و فقر غذايی اثر خوبی دارد .
چاکرای خاجی) (Swadhistanaدومين چاکرا است .که محل استقرار آن در بين استخوان شرمگاھی و ناف
می باشد رنگ اين چاکرا نارنجی است و کانی ھای تاثير پذير بر آن عقيق  ،کلسيت نارنجی  ،چشم ببر را می
توان نام برد  .غده تاثير پذير نسبت به اين چاکرا غدد جنسی می باشد  .اعضای نفوذ پذير دستگاه توليد مثل می
باشد  .عملکرد روانی اين چاکرا و کانی ھای موثر بر آن کميت قدرت جنسی  ،کيفيت عشق نسبت به جنس
مخالف  ،مرکز احساسات
چاکرای شبکه خورشيدی )  (Manipuraسومين چاکرا است  .که محل استقرار آن در زير قفسه سينه می
باشد رنگ اين چاکرا زرد است و کانی ھای تاثير پذير بر آن سيترين  ،توپاز  ،کلسيت طالئی را می توان نام
برد  .غده تاثير پذير نسبت به اين چاکرا غده لوزالمعده می باشد  .اعضای نفوذ پذير کبد  ،معده  ،کيسه صفرا ،
روده ھا  ،دستگاه عصبی ھستند  .عملکرد روانی اين چاکرا و کانی ھای موثر بر آن شفا گری  ،تمايل به
تندرستی  ،لذتھای عميق خرد معنوی  ،جايگاه ھويت فردی در کيھان عواطف ناخالص
چاکرای قلب ) (Anathataچھارمين چاکرا محسوب می شود .که محل استقرار آن در ناحيه قلب می باشد
رنگ اين چاکرا سبز  -صورتی است و کانی ھای تاثير پذير بر آن کوارتز صورتی  ،تورمالين ھندوانه ای ،
جيد را می توان نام برد  .غده تاثير پذير نسبت به اين چاکرا غده تيموس می باشد  .اعضای نفوذ پذير قلب ،
دستگاه گردش خون ھستند  .عملکرد روانی اين چاکرا و کانی ھای موثر بر آن عواطف قلبی عاشقانه به ابناء
بشر  ،گشايش قلبی در برابر حيات  ،رشد معنوی  ،شفقت و خلوص
چاکرای گلو )  (Wihudhaکه محل استقرار آن روی حلق می باشد رنگ اين چاکرا آبی آسمانی است و کانی
ھای تاثير پذير بر آن آکوامارين  ،آزوريت  ،سوداليت را می توان نام برد  .غده تاثير پذير نسبت به اين چاکرا
غده تيروئيد می باشد  .اعضای نفوذ دستگاه تنفسی  ،گفتاری  ،لوله گوارش ھستند  .عملکرد روانی اين چاکرا
و کانی ھای موثر بر آن دريافت و انطباق جايگاه بيان خويش و خالقيت
چاکرای چشم سوم ) (Agnaکه محل استقرار آن بين دو ابرو می باشد رنگ اين چاکرا آبی است و کانی ھای
تاثير پذير بر آن الجورد  ،فلوريت آبی  ،کوارتز شيشه ای را می توان نام برد  .غده تاثير پذير نسبت به اين
چاکرا غده ھيپوفيز می باشد  .اعضای نفوذ پذير بخش تحتانی مغز  ،چشم چپ  ،گوشھا  ،بينی  ،دستگاه
عصبی ھستند  .عملکرد روانی اين چاکرا و کانی ھای موثر بر آن قابليت تصوير سازی و درک مفاھيم ذھنی
توانايی به فعل در آوردن افکار مرکز ادراک فراحسی مانند پيشگويی.
چاکرای تاجی ) (Sahasraraکه محل استقرار آن فرق سر می باشد رنگ اين چاکرا بنفش يا سفيد است و
کانی ھای تاثير پذير بر آن آميتيست  ،اپال نارنجی  ،کوارتز شيشه ای را می توان نام برد  .غده تاثير پذير
نسبت به اين چاکرا غده صنوبری می باشد  .اعضای نفوذ پذير بخش فوقانی مغز  ،چشم راست ھستند .
عملکرد روانی اين چاکرا و کانی ھای موثر بر آن ترکيب نيروی حيات با شخصيت انسان و ويژگی ھای
معنوی محل اشراق و بصيرت معنوی
نحوه شارژ سنگ ھای درمانی :
برای شارژ سنگ ھا بايد آنھا را بشوييد و آن را از ناخالصی ھا پاک کنيد  .گاھی اوقات سنگی در اختيار شما
قرار می گيرد تا شما بتوانيد از آن انرژی بگيريد  .شايد اين سنگ قبل از شما مورد استفاده شخصی بوده که
دچار بيماری و ناراحتی خاص بوده است  .اين سنگ از نظر فيزيکی به شما آسيب نمی رساند  ،ولی امکان
دارد که افکار پريشان و انرژی منفی شخص قبلی را ھمراه داشته باشد و آن انرژی منفی شما را آزار دھد.
بنابراين بايد سنگ ھا مجدد شارژ شود.
آب  ،آتش  ،خاک و نمک دريا از عوامل پاک کننده سنگ ھستند  .شما می توانيد سنگ مورد نظرتان را در
حدود  ١تا چند ساعت در آب جاری قرار داده و شارژ کنيد يا آن را داخل خاک بگذاريد و سپس آن را بشوييد.
گاھی ھم می شود سنگ را روی شعله شمع قرار داد يا اينکه از نمک خشک دريا برای شارژ کردن آن
استفاده کرد .
نحوه استفاده از سنگ ھای درمانی :
در ابتدا بسته به نوع بيماری يا افکار پريشان چاکرا مورد نظر را انتخاب کرده و سپس به نسبت رنگ چاکرا
سنگ خود را انتخاب می کنيم سپس به پشت دراز کشيده بعد از کسب آرامش سنگ را روی چاکراه به
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صورت دقيق قرار داده بايد دقت داشته باشيم که حتما سنگ قبال شارژ شده باشد  ،مدت زمان مناسب معموالً
 ٢٠دفيقه است  .بعد از اتمام کار چند دقيقه در آن حالت بايد باقی ماند بعد سنگ را برداشته و آنرا مجدد شارژ
کرد  .البته يک نکته را ھرگز نبايد فراموش کرد که اين کار در مورد تمام سنگھا صدق نمی کند ،بايد بعضی
از سنگھا را مستقيماً روی محل درد قرر داد .بعضی از آنھا را در آب قرار داد و بعد آن را نوشيد .الزم بذکر
است که اين سنگ ھا به تنھايی معجزه نمی کنند  ،بلکه اين سنگ ھا ھمراه و در کنار درمان ھای پزشکی
تاثيرات مفيدی را بر بيماری ھا دارند .
تيجتا با توجه به اين مسئله که زمين ھم در ايجاد بيماری ھا و ھم در درمان بيماری ھا نقش مھمی ايفا می کند
 ،می توان با مطالعه بيشتر در اين شاخه از علوم زمين راھای پيشگيری مناسب از بيماری ھا و درمان آنھا را
در اختيار جوامع قرار دھيم و به اين نحو به جامعه انسانی کمک نماييم .
در کشور عزيزمان فعاليت ھايی در اين زمينه به چشم می خورد از جمله آنھا واحد اجرای پژوھشھای زمين
شناسی پزشکی در وزارت صنايع و معادن کشور می باشد ولی با در نظر داشتن اھميت اين شاخه از علوم
زمين در تداوم زندگی بشر آنچنان که شايسته و بايسته است به زمين شناسی پزشکی بھاء داده نشده است .
ھنوز در ھيچ يک از مراکز علمی کشور گرايشی به نام زمين شناسی پزشکی ديده نمی شود .
برخي ديگر از سنگھاي درماني
 – ١آکوارمارين :
برای بيماريھای مجاری تنفسی مانند برنشيت و ناراحتی ھای ناحيه گردن .افزايش قدرت سيستم دفاعی بدن.
 – ٢ابسيدان رنگين کمان :
باعث تسکين عفونتھا و التھابات شده و ضد باکتری ميباشد و نيز مانع زخم معده است.
 – ٣ابسيدان لکه برفی :
عملکرد روده ھارا آسان ميکند و تقويت کننده استخوانھاست.
 – ۴آمازونيت :
برای تقويت مغز  ،اعصاب و آرامبخش است.
 – ۵کھربا :
آنتی آلرژی و ضد اگزما و ناراحتيھای پوستی.
 – ۶آميتيست :
ضد ميگرن و فشارھای عصبی و مفيد برای سيستم کلی اعصاب.
 – ٧اون چورين :
درمان بيماريھای چشمی ريزش اشک  ،ضد شوره سر و بوسيله ارتعاشات ماليم اين سنگ ناراحتی ھای قلبی
و سيستم عصبی در مان ميشود.
 – ٨پريدوت :
عموما" اثر مثبت بر اصالح بافت ھا دارد و برای گردش خون مفيد است.
 -٩توپاز آبی :
صدارا تقويت ميکند وبرای التھاب گلو و رفع گرفتگی صدا موثراست .واعصاب راتقويت و افسردگی را
درمان ميکند.
 – ١٠تورمالين :
آرامبخش و قدرت تمرکزرازياد ميکند.ونيز تاثير ضد سرطانی دارد.
 – ١١چشم ببر :
فعال کننده اندامھای حرکتی مانند مفاصل است.
 – ١٢رودونيت :
تاثير قوی بر شنوائی دارد ودر تقويت ششھا و درمان ديابت موثر بوده و در ضمن قدرت فراکيری را افزايش
ميدھد.
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 – ١٣سنگ سليمان :
)اونيکس( تقويت کننده ناخن  ،چشم وپوست بوده از ريزش مو ميکاھد و جريان خون را تحريک ميکند.
 – ١۴سنگ کريستال :
مفيد برای قلب  ،غدد لنفاوی  ،جريان خون و ھمچنين باعث تقويت چشم و ريه نيز ميشود.
 – ١۵سنگ الجورد :
مفيد در درمان فشارخون باال ومسکن در دردھای سر.
 – ١۶سوداليت :
آرامبخش  ،و غده تيروئيد و ديگر غدد را تقويت نموده  ،محرک مغز و بافتھای لنفاوی است .وبه بدن نيروی
حيات ميبخشد.
 – ١٧سيترين :
برای رفع افسردگی  ،عصبانيت  ،نگرانی مفيد است.
 – ١٨عقيق آبی :
موثر در درمان سردرد و گرفتگی عضالنی.
 – ١٩عقيق خزه ای :
مفيد در درمان ديابت .
 – ٢٠کارنلين :
تصفيه کننده دستگاه گوارش وموثر در ھضم و جذب غذا وگردش خون .
 – ٢١فلوريت :
درمان بيماريھای مغزی و مشکالت ذھنی.
 – ٢٢فيروزه :
مفيد برای کبد  ،غدد و تقويت چشم ھا.
 – ٢٣کوارتزدودی :
مناسب برای افراد کم انرژی وموثر برای شکم  ،کليه ھا  ،لوزالمعده و اندامھای جنسی.
 – ٢۴کوارتز صورتی :
موثر در عملکرد تخمدانھا و بيضه ھا در ھر دو جنس.
 – ٢۵گارنت :
مناسب برای دستگاه توليد مثل  ،تقويت قسمت ميانی ستون مھره ھا.
 – ٢۶البرادوريت :
افزايش عملکرد قدرت دفاعی و در مان رماتيسم .
 – ٢٧ماالگيت :
دارای خاصيت تصفيه کنندگی و ضد التھاب است.
 – ٢٨مرجان :
برای بيماريھای کم خونی و ناراحتی ھای عادات ماھانه.
 – ٢٩ھماتيت :
در درمان واريس  ،انعقاد خون  ،بازسازی خون و سلولھای بدن.
 – ٣٠جاسپر قرمز :
مفيد برای مفاصل  ،پا درد  ،کمر و استخوانھا.
مراكز انرژي و سنگ درماني )(Crystal Healing
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چاكراي اول :پايه ستون فقرات ،محل ورود پرانا )انرژي حيات انسان(.
رنگ :قرمز ،نشانه زندگي ،قوت ،نيروي حيات و طبيعت فيزيكي است .طبيعت رنگ قرمز با آتش و خشم
مرتبط است.
تمام سنگھاي قرمز :مرجان ،ياقوت كبود ،سنگ يشم ،بالدستون.
خواص درماني:
 -١بھبود كم خوني )از جمله الغري ،فقر غذايي ،سرمازدگي(.
 -٢غش.
چاكرا ي دوم :پايين شكم ،مرتبط با طحال و دستگاه توليد مثل.
رنگ :نارنجي ،نشانه غلبه بر خشم و كنترل بر خويشتن است.
تمام سنگھاي نارنجي :كارنلين )عقيق قرمز(ُ ،اپال آتشين )يشم و عقيق آتشين( ،يشم نارنجي.
خواص درماني:
تنظيم ھضم غذا و گردش خون.
چاكراي سوم :ناف و سولر پلكسوس ،مرتبط با دستگاه گوارش و غده ي فوق كليوي.
رنگ :زرد ،نشانه ذھن ،ھوش ،فھم ،درايت زياد ،عقل و ذھنيت است و در ارتباط با احساسات و قدرت فردي
مي باشد.
تمام سنگھاي زرد و طاليي :توپاز )ياقوت زرد( ،سيترين ،كھربا.
خواص درماني:
 -١در شرايطي كه سيستم عصبي آسيب پذير مي شود و انرژي مربوط به سولر پلكسوس از تعادل خارج مي
گردد ،مي تواند متعادل كننده باشد.
 -٢در بيماري ديابت )مرض قند(.
 -٣يبوست.
 -۴اگر كسي به طور غير عادي الغر باشد )يعني اشعه قرمز را زياد جذب مي كند( رنگ زرد اين شرايط را
در سيستم فيزيكي بدن خنثي مي كند.
 -۵اگر كسي بيش از حد چاق باشد )رنگ آبي را زياد جذب مي كند( رنگ زرد آن را خنثي مي كند.
چاكراي چھارم :قلب ،عشق الھي ،جوھر ھستي ،دستگاه گردش خون ،سيستم لنفاوي و سيستم ايمني.
رنگ :سبز ،نشانه ھارموني )ھماھنگي( ،ھمدردي ،خالقيت ،سالمت و فراواني است.
تمامي سنگھاي سبز :زمرد ،تورمالين سبز ،ماالكايتو ،جيد ،كرايزوپريز ،دايوپتز ،پريدات ،اون تورين ،عقيق
خزه اي ،يشم سبز.
در طيف رنگي ،رنگ سبز در حد ميانه است .سه رنگ اول )قرمز ،نارنجي و زرد( مربوط به جنبه ھاي
فيزيكي و سه رنگ آبي ،نيلي و بنفش مربوط به جنبه ھاي ذھني و رواني مي باشند.
خواص درماني:
 -١تنظيم دستگاه گردش خون ،فشار خون و قلب.
 -٢تمدد اعصاب و شارژ انرژي حياتي.
 -٣ھر كس كه محتاج انرژي است كمك مي كند.
چاكراي پنجم :مركز گلو ،مرتبط با دستگاه تنفس )محل ورود پرانا(.
ابراز وجود و خالقيت ،اعتماد به نفس ،احترام به خود و كار آيي.
خواص درماني:
 -١بيماريھا يا مشكالت گلو.
 -٢انواع التھاب ھا.
 -٣خونريزي ھاي داخلي.
چاكراي ششم :چشم سوم يا غده ھيپوفيز ،ديدن دروني و بيروني ،مرتبط با سيستم عصبي و غدد مترشحه
داخلي.
رنگ :نيلي ،نشانه مرزھاي صوفيانه ،نيل به روحانيت ،خودكفايي و عقل مي باشد.
تمام سنگھاي نيلي :آنديگو ،سفير نيلي ،آزورايت.
خواص درماني:
 -١بھبود بيماري ھاي ذھني و رواني.
 -٢كمك به گشودن چشم سوم.
چاكراي ھفتم :تاج سر يا غده مخروطي )صنوبري( ،محل ورود پرانا.
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رنگ :بنفش ،نشانه تسلط روحاني است ،باالترين و عميق ترين نوري است كه با باالترين عامل در وجود ما
كه ھمان چاكراي ھفتم است در رابطه است.
تمام سنگھاي بنفش :آمتيست و فلورايت.
خواص درماني:
 -١كمك به رفع بي خوابي.
 -٢رفع ھر نوع بيماري يا نارسايي ذھني و اختالالت رواني.
منابع :
شرکت کانسار طب آريا وابسته به مرکز رشد واحد ھای فناوری دانشگاه شھيد بھشتی
کتاب سنگ درمانی  /ترجمه خانم فرحناز ثنايی موحد
چ

سنگ درمانی
سنگ درمانی
بخش جيوتيشی
شيوه تعيين سنگ مناسب براي ھر فرد
ھر يك از سنگھا مبين انرژي يكي از سيارات  ٩گانهاي است كه در منظومه شمسي وجود دارند و در دانش
ستاره بيني ودايي )جيوتيش( مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرند .بنابراين براي تعيين سنگ مناسب ھر فرد،
ابتدا يك جيوتيشي بايد نمودار تولد فرد را استخراج كرده و سپس با تحليل چارت تاثيرات انرژيھاي سيارهاي
را بر وي مشخص كند .به اين ترتيب ميتوان سياراتي كه ضعيف يا قوي ھستند را تشخيص داد و از آنجا كه
ھر كدام از آنھا پتانسيل و نيرويي را در ما احيا ميكند )مثالً خورشيد به اعتماد به نفس و سالمت قلب يا ماه بر
احساسات و  ،(...در صورتي كه ضعيف باشند ميتوان از سنگھاي مناسب جھت تقويت آنھا استفاده كرد .به
اين ترتيب سنگھا ھم بر شفاي ذھن و بر شفاي بدن ما اثر خواھند گذاشت.
پس از مشخص شدن حوزه تاثيرات انرژيھاي سيارهاي ،جيوتيشي ميتواند براساس تحليل چارت موارد زير
را براي بومي مشخص كند:
 (١استفاده از چه سنگھايي مناسب است.
 (٢استفاده از چه سنگھايي مناسب نيست.
 (٣در چه دوره زماني استفاده از كدام سنگھا مناسب ترند.
 (۴كدام سنگھا در چه زمينهھايي براي فرد مفيد ھستند .به عنوان مثال سنگ سالمتي ،موفقيت و شانس،
پرستيژ كاري و موفقيت شغلي ،جذابيت ،خالقيت و غيره.
 (۵وزن مناسب براي سنگ.
 (۶جنس پايه مورد استفاده براي سنگ )طال ،نقره و غيره(
 (٧سنگ در كدام انگشت از كدام دست بايد استفاده شود.
 (٨سنگ از چه زماني بايد استفاده شود.
ھمچنين از آنجا كه ھر سياره در دوره زماني مشخصي بر زندگي فرد حاكميت دارد پس از اتمام ھر دوره
زماني ،جيوتيشي ميتواند سنگ مورد نياز براي دوره زماني بعدي را براي فرد مشخص كند
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ھماتيت
سختي

۶

تنوع رنگ
رنگھاي مختلف که بارزترين ويژگي ان جالي زيباي فلزي آن است
ترکيب شيميايي

Fe2O3

کاربردھا
سنگ زيبايي است که داراي خاصيت قوي در درمان بيماريھاي مربوط به خون مانند کم خوني،
خونريزيھاي بيش از حد در زمان قاعدگي و تاالسمي است .از آن براي درمان فراموشي و ضعف حافظه
ميتوان استفاد کرد .يکي از بھترين کاربردھاي آن در زندگي امروزي ھمراه داشتن آن در ھنگام سفرھاي
ھوايي است چون قدرت بينظير اين سنگ در برقراري ارتباط با زمين ميتواند به شخص کمک کند تا کمتر
احساس خستگي داشته باشد .ھماتيت براي غلبه بر استرس و موانع زندگي بسيار کمک مي کند.
نگھداري
به سادگي خراش بر مي دارد .از پاک کردن آن با آب نمک اجتناب شود.
موارد خاص
اونيکس Onyx
سختي

۵.۵

تنوع رنگ
رنگھاي مختلف سياه ،قھوه اي ،زرد و سبز
ترکيب شيميايي

SiO2

کاربردھا
تقويت کننده قلب ،کليه ،اعصاب ،موھا و ناخنھا است .قدرت بااليي در کمک به رھا کردن افکار منفي و
باورھاي ناخواسته دارد .از اونيکس سياه براي درمان اعتيادھا و عادتھاي ناپسند مي توان استفاده کرد.
نگھداري
از تماس سنگ با شياء نوک تيز و تماس با ساير سنگھا جلوگيري شود
موارد خاص
٣۵
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سنگ اختصاصي متولدين لئو
اسامي ديگر

Onyx, Sardonyx

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٣٠صبح|  ٠پيامھا
آمازونيت Amazonite

آمازونيت
سختي

Amazonite
۵.۵

تنوع رنگ
رنگھاي مختلف آبي -سبز و سبز -زرد
ترکيب شيميايي

KAlSi3O8

کاربردھا
قدرت خوبي در تقويت پوست و درمان بيماري ھاي آن دارد .براي بر طرف کردن ترس و نگراني ھاي
زندگي اثر خوبي دارد .به واسطه تاثير خوبي که روي قلب دارد مي تواند در بھبود روابط عاطفي و صدمه
ھاي احساسي کمک کند.
نگھداري
از تماس سنگ با مواد شيميايي ،اشياء نوک تيز خودداري شود -بھتر است در ظرف جدا از باقي سنگھا نگه
داشته شود
موارد خاص
به دليل رنگ و شکل آن معموالً با جيد اشتباه مي شود
اسامي ديگر

Amazonite, Amazonstone

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٢٩صبح|  ٠پيامھا
الپيس Lapis
الپيس
سختي

Lapis
۵-۶

٣۶
www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org
تنوع رنگ
طيفھاي مختلف آبي به ھمراه رگه ھاي سفيد و ندرتا ً طاليي
ترکيب شيميايي

نوعي سنگ حاوي پيريت و کلسيت سفيد

کاربردھا
الپيس سنگ زيبايي است که در طيفھاي مختلف آبي قابل مشاھده است .اين سنگ قدرت فوق العادهاي در
درمان بيماريھاي ناحيه گلو و حنجره و خصوصاً گواتر دارد .سنگي است که ميتواند قدرت فوقالعادهاي به
معلمين و سخنرانان بدھد .از اين سنگ براي مراقبهھاي مختلف ميتوان استفاده کرد و با کمک ان شخص
ميتواند در بيان خواستهھاي خود موفقتر باشد.
الپيس را سنگي کامالً روحاني مي دانند .اين سنگ مي تواند تب را برطرف کند و براي شفافيت ذھن به
شخص کمک کند .از آن مي توان به ھنگام مراقبه ھم استفاده کرد .براي پاک کردن ھاله بدن بسيار موثر
است.
نگھداري
از خراش ديدن آن حذر شود .براي پاک کردن سنگ از پارچه خشک استفاده شود .بھتر است در آب نمک
پاک نشود.
موارد خاص

اسامي ديگر

Lapis Lazuli, Lazurite

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٢٧صبح|  ٠پيامھا
جاسپر Jasper

جاسپر Jasper
سختي

۶-۵.۵

تنوع رنگ
عمدتاً قھوه اي -قرمز آجري با نقشھاي مختلف
ترکيب شيميايي

SiO2

کاربردھا
٣٧
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سنگي است با طيف متنوعي از رنگھاي زيبا .جاسپر قدرت زيادي در پاک کردن خون دارد .از اين سنگ
براي درمان بيماريھاي مختلف به خصوص مشکالت پوستي مانند جوش و آکنه ميتوان استفاده کرد.
سرخپوستان از اين سنگ براي دور کردن نيروھاي منفي و فرار از خطر گزيده شدن توسط مار و عقرب
استفاده ميکردند .جاسپر را سنگي ميدانند که حس شادي را در زندگي به ھمراه ميآورد و از آن براي درمان
افسردگي استفاده ميکنند .اين سنگ توان خوبي براي درمان بيماريھاي دستگاه گوارش دارد.
نگھداري
پاک کردن با آن نمک فقط براي کوتاه ،به سادگي خراش بر ميدارد ،بھتر است با کمک يک پارچه تميز شود
موارد خاص

اسامي ديگر

Joy stone

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٢۵صبح|  ٠پيامھا
ابسيدين Obsidian

ابسيدين

سختي

Obsidian

۴-۴.۵

تنوع رنگ
مشکي با خالھاي سفيد -به رنگھاي زرد ،سبز ،خاکستري و آبي ھم قابل مشاھده است
ترکيب شيميايي

سنگ آتشفشاني داراي سيليس فراوان

کاربردھا
نوعي کريستال آتشفشاني است که اغلب به رنگ سياه با خالھاي گوناگون قابل مشاھده است .خالھاي اين سنگ
را به مانند روزنه اميد در دل تاريکي تشبيه کردهاند .از اين سنگ براي يافتن راه حل در زمان مشکالت و
بيماريھا استفاده ميشود چون قدرت فراواني در باز کردن و شفاف سازي ذھن دارد .استفاده از ان براي
کمک به پشت سر گذاشتن دوره ھاي سخت زندگي ،امتحانات و مواقعي که ذھن نياز به فعاليت زياد دارد مفيد
است .مي تواند بخوبي براي محافظت مورد استفاده قرار بگيرد.
نگھداري
به سادگي ممکن است بشکند و خراش بردارد

٣٨
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موارد خاص

اسامي ديگر

Obsidian

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٢٣صبح|  ٠پيامھا
کلسدوني Chalcedony
کلسدوني Chalcedony
سختي

۶

تنوع رنگ
رنگھاي مختلف آبي ،صورتي با طرح ھايي به مانند اليه ھاي رسوبي در داخل سنگ
ترکيب شيميايي

SiO2

کاربردھا
روميان از اين سنگ براي فائق شدن بر نيروھاي منفي و مقاومتھاي مختلف در راه پيروزي استفاده
ميکردند .کلسدوني براي تقويت چشمھا مفيد است و ميتواند تب را پايين بياورد .اين سنگ قدرت آرامشبخشي
فوق العادهاي دارد و ميتواند خالقيتھاي دروني شخص را شکوفا کند .رنگ آبي کلسدوني را به اقيانوس آرام
و ساکن تشبيه کردهاند که به شخص کمک ميکند بتواند درون خود را به ھمان صورت آرام و ساکت نگه
دارد .اين سنگ ميتواند فرد را در بيان حقيقت و ابراز احساس ياري دھد .کلسدوني طحال و مغز استخوان را
تقويت ميکند .کلسدوني داراي اثر بسيار خوبي براي حفظ سالمت چشمھا است .براي درمان ھيستري ھم قابل
استفاده است.
نگھداري
از تماس سنگ با مواد شيميايي ،اشياء نوک تيز و قرار دادن در معرض حرارت باال خودداري شود
موارد خاص

اسامي ديگر

Chalcedony, Calcedony

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٢١صبح|  ٠پيامھا
آمتيست Amethyst
آمتيست

Amethyst

٣٩
www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

سختي
٧
تنوع رنگ
خالصترين آن بي رنگ است .معروفترين فرم آن بنفش است
ترکيب شيميايي
ھمانند کوارتز به ھمراه Fe2O3
کاربردھا
يکي از با ارزشترين انواع کريستالھا است .نوع مرغوب آن برنگ بنفش است و گاھي در درون آن رگهھاي
مايل به قرمز مشاھده ميشود .نام آمتيس از ريشه يوناني  Amethustosآمده است .اين واژه به معني شخصي
است که ھرگز مسموم نميشود .در زمانھاي قديم اعتقاد بر اين بود که وقتي شخصي از آمتيس استفاده ميکند
ھرگز دچار مسموميت نميشود.
آمتيس جزو جواھرات زينتي محسوب ميشود .اين کريستال براي باز کردن چاکراي ششم و افزودن قدرت
درک و بصيرت مورد استفاده قرار ميگيرد .اين کريستال براي کساني که راه مراقبه را به تازگي شروع
کردهاند اثر بسيار خوبي دارد .کاربرد آن براي کساني که استفاده از روشھاي کريستال درماني را به تازگي
شروع کرده اند ساده و کم خطر است .آمتيس قدرت فوقالعادهاي در تقويت روابط عاطفي دارد.از آن مي توان
براي درمان اعتياد به الکل استفاده کرد.
نگھداري
مراقب خراش ديدن سنگ باشيد -در حرارت باال نگھداري نشود -با وجودي سختي باال در مقابل ضربه ھاي
عرضي آسيب پذير است
موارد خاص
براي متولدين آکواريوس سنگ اختصاصي است
اسامي ديگر

Amethyst

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/١٨صبح|  ٠پيامھا
چشم ببر Tiger eye

چشم ببر

Tiger eye

سختي
۴٠
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تنوع رنگ
قھوهاي تا آبي
ترکيب شيميايي
ھمانند کوارتز به ھمراه رگه ھاي فيبر و کروسيدوليت
کاربردھا
اين سنگ داراي اثر قوي حفاظتي است .کاربرد آن در افرادي که در زندگي نياز به تغيير و دگرگوني يا
اعتماد بنفس دارند مفيد است .کاربرد آن ميتواند شخص را در رسيدن به اھداف و به تحقق درآوردن آنھا
کمک کند .با کمک آن درک و يافتن محل اصلي مشکالت زندگي راحت ميشود و به اين صورت ميتوان
براي حل آنھا قدم برداشت .اين سنگ قدرت خوبي براي درمان بيماري ھاي چاکراي سوم و تقويت حس بينايي
دارد.
سربازان رومي از اين سنگ براي حفاظت در برابر دشمن استفاده ميکردند .چشم ببر سنگي است بسيار گرم
و از آن براي محافظت به ھنگام سفر ميتوان استفاده کرد .نوع ديگري از سنگھاي اين خانواده چشم شاھين
نام دارد که به نوعي داراي ھمان خواص چشم ببر است.
نگھداري
مراقب خراش ديدن سنگ باشيد -در حرارت باال نگھداري نشود
موارد خاص

اسامي ديگر
Tiger eye /crocidolite /cat"s-eye

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/١٧صبح|  ١پيامھا
خانواده ترمولين
خانواده ترمولين
ترمولين سياه

Black Tourmaline

ترمولين آبي

Blue Tourmaline
۴١
www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

ترمولين صورتي
سختي

Pink Tourmaline

۵.۵-۵

تنوع رنگ
تنوع رنگ فراوان قھوه اي ،قرمز ،آبي ،زرد و سبز
ترکيب شيميايي
کاربردھا
ترمولين نام عام براي گروه بزرگي از کريستالھا با ساختمان اتمي مشابه است .واژه ترمولين به معني مخلوط
سنگھاي ارزشمند است .نوع سياه ترمولين براي دور کردن نيروھاي منفي خصوصاً از چاکراي اول و سوم
مفيد است .اين کريستال به برقراري ارتباط مناسب با زمين کمک ميکند .حرارت دادن يا مالش آن با يک
پارچه پشمي نوعي الکتريسيته ساکن در درون کريستال بوجود ميآورد .اين کار براي تخليه انرژيھاي منفي
از چاکراھاي کمک ميکند .از آن ميتوان در روش چرخاندن براي بيرون کشيدن بارھاي منفي از ناحيه بيمار
استفاده کرد.
براي درمان آرتريت بسيار مفيد است .کاربرد آن در افرادي که مشکل بي خوابي دارند مي تواند در حل
مشکل کمک کند.
نگھداري
پاک کردن با آن نمک فقط براي کوتاه ،به سادگي خراش بر ميدارد ،بھتر است با کمک يک پارچه تميز شود،
نسبت به ضربه بسيار حساس است
موارد خاص
سنگ اختصاصي متولدين ليبرا است
اسامي ديگر

tourmalinet , Rubellite

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/١۵صبح|  ١پيامھا
ماالشيت Malachite
ماالشيت

Malachite

سختي
۴٢
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۴-٣.۵
تنوع رنگ
از سبز کمرنگ تا سبز بسيار تيره
ترکيب شيميايي

Cu2CO3(OH)2

کاربردھا
ماالکايت سنگ معدن مس است و نوعي جواھر به حساب ميآيد .ماالشيت در زبان يوناني به معني برگ سبز
است .از اين کريستال براي دور کردن احساسات منفي و درمان مشکالت عاطفي استفاده ميشود.از آن
ميتوان براي جراحيھاي روحي و احساسي استفاده کرد .در اين کريستال وجود مس قدرت شفابخشي خوبي
در بيماريھاي مفاصل و مشکالت قاعدگي پديد ميآورد .استفاده از اين سنگ براي افرادي که از تغيير در
زندگي ترس دارند بسيار مفيد است و به آنھا کمک ميکند تا بتوانند به آرامي ،باال و پايينھاي زندگي را رد
کنند .اين کريستال به طور اختصاصي براي درمان دندان درد ،آسم و ضعف بينايي مفيد است .ماالکايت براي
شخص فراواني و موفقيتھاي مالي به ھمراه ميآورد و به طور کلي براي رفع ھرنوع انسداد و گير انرژي
در بدن و زندگي افراد موثر است .ماالشيت مي،تواند سلولھاي بدن را براي نوسازي تحريک کند.
نگھداري
بسيار آسيب پذير و شکننده است .در موقع حمل و نقل با احتياط کامل جابجا شود
موارد خاص

 ،Malachiteماالکايت ،ماالشيت

اسامي ديگر

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/١١صبح|  ٠پيامھا
رز کوارتز Rose Quartz
رز کوارتز
سختي

Rose Quartz

٧

تنوع رنگ
طيفھاي مختلف صورتي از کمرنگ متمايل به سفيد تا صورتي پررنگ
ترکيب شيميايي

مشابه کوارتز

کاربردھا

۴٣
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نوعي کوارتز کدر به رنگ صورتي مايل به سفيد تا صورتي تيره است .اين کريستال داراي قدرت فوق
العادهاي براي باز کردن قلب و چاکراي چھارم است .بنابراين براي درمان افرادي که از روابط احساسي ترس
و مشکل دارند مفيد است .رز کوارتز قدرتھاي احساسي را تقويت ميکند .از اين سنگ براي تمام درمانھاي
مختلف مي توان استفاده کرد .اين سنگ در درمان آسيبھاي روحي و احساسي قدرت بااليي دارد.
نگھداري
از خراش دادن آن حذر شود .پاک کردن آن با آب نمک اشکالي ندارد.
موارد خاص

اسامي ديگر

ROSE QUARTZ, Love stone

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٨صبح|  ٠پيامھا
روبي Ruby
روبي Ruby

روبي داراي قدرت زيادي براي درمان بيماري ھاي استخواني و مفصلي و تقويت چاکراي اول است

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/۴صبح|  ٠پيامھا
توپاز Topaz
توپاز Topaz
سختي ٨
تنوع رنگ
توپاز خالص بي رنگ است ولي طيفھاي مختلف آبي  ،زرد ،صورتي ،قرمز و قھوه اي در آن قابل مشاھده
است.
ترکيب شيميايي

Al2F2SiO4

کاربردھا
توپاز واژهاي سانسکريت به معني آتش است .رنگھاي مختلف توپاز ساختمان شيميايي تقريباً مشابھي دارند.
اين سنگ داراي انرژي گرمي است و قادر است تا بارھاي منفي محيط را بخود جذب کند .داراي اثر تقويت
کننده روي چاکراي سوم است و به باز شدن ذھن کمک ميکند .از آن مي توان براي محافظت ،دور کردن
انرژي ھاي منفي و کمک به تقويت قدرت ذھن استفاده کرد .توپاز براي محافظت از بناھا و محل زندگي مورد
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استفاده قرار مي گيرد .براي برطرف کردن درد و ناراحتي ھاي طحال ،کليه ھا و معده اثر خاصي دارد.
بعالوه قدرت بااليي در درمان نارسائي ھاي جنسي دارد .توپاز در درمان خونريزي توان خاصي دارد.
نگھداري
از خراش ديدن آن حذر شود .براي پاک کردن سنگ از پارچه خشک استفاده شود .قرار دادن آن در معرض
تابش خورشيد ممکن است باعت کمرنگ شدن سنگ شود.
موارد خاص
سنگ اختصاصي متولدين اسکورپيون
اسامي ديگر

Topaz

نوشته شده توسط  ۴:٠ ::١٣٨٧/۴/٣صبح|  ١پيامھا
خانواده کوارتز
کوارتز سفيد White or Clear Quarts
کوارتز دودي

Smoky Quarts

کوارتز براي درمان انواع بيماري ھا و ايجاد حفاظت در افراد مورد استفاده قرار مي گيرد .اين سنگ
معروفترين نوع کريستال براي کارھاي درماني است و تقريباً براي ھر نوع کاربردي مي توان از آن استفاده
کرد .عموم کتابھاي مربوط به کاربرد سنگھا بر اساس استفاده از کوارتز نگاشته شده اند.

خواص سنگھا از زبان ائمه اطھار
سنگھا و انگشترھايی که از سوی ائمه خواص آنھا ذکر شده است.
ربيعه الراي مي گويد  :ديدم در دست علي بن حسين )ع (نگين عقيق است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني
است ؟ فرمودند  :اين نگين عقيق رومي است  ،ھركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتھاي او برآورده مي
شود
امام صادق )ع( مدام مي فرمودند :ھركس انگشتري كه نگينش عقيق است انتخاب كند فقير نمي شود
وكارھايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابد
امام رضا )ع( فرمودند  :انگشتر عقيق فقر را از ميان مي برد  ،و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي
كند
امام رضا )ع( فرمودند  :ھركس با عقيق قرعه بياندازد
نصيب فراواني عائد او خواھد شد
امام صادق )ع( فرمودند  :عقيق محافظ در سفر است
رسول خدا)ص( فرمودند  :ھركس از شما مادامي كه
اين عقيق ھمراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد
امام صادق )ع( فرمودند :
دو ركعت نماز به ھمراه نگين عقيق معادل
ھزار ركعت نماز بدون عقيق است
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ھر كس انگشتر فيرزوه دست كند  ،دست او نيازمند نخواھد شد .
فضيلت فيروزه از قول امام كاظم )ع(  :فيروزه سنگي است كه جبرئيل به رسول خدا )ص( ھديه نموده است
و رسول خدا آن را به اميرمومنان علي )ع( بخشيد
فيروزه درمان كسي است كه صاحب فرزند نمي شود
امام صادق از رسول خدا چنين نقل فرمودند :
خداوند سبحان مي فرمايد  :ھر آينه من خدا  ،حيا مي كنم
از بنده اي كه دستش را به سوي من باال آورده
و در دستش انگشتري با نگين فيروزه است  ،نا اميد برگردانم
عبد خير مي گويد  :حضرت علي )ع( چھار انگشترداشتند ،
كه به دست مي كردند :
 انگشتر ياقوت براي نجابت و بزرگي فيروزه براي پيروزيحديد چيني براي نيرومندي -عقيق را نيز براي محافظت

کاربرد کريستال ھا براي درمان و
زيبايي
استفاده از کريستال ھا به عنوان زينت يا براي درمان بيماريھا سابقه اي طوالني دارد .بشر از وقتي شروع به
شناخت نيروھاي زمين کرد ،به تدريج با قدرت سنگھاي مختلف براي مقاصد درماني و شفاي دردھاي خود
آشنا شد .استفاده از سنگھاي مختلف در بين ملل دنيا مرسوم است .در ھرمنطقه از زمين سنگھاي مختلفي يافت
مي شود وھريک از اقوام کھن در آن منطقه برخي از آنھا را شناخته و از قدرتھاي آنھا آگاھي يافته اند .درباره
قدرت ھر سنگ ،داستانھا و روايات مختلفي در بين ھمين اقوام پيدا ميشود.
امروزه با نزديک شدن کشورھا و ملل مختلف بھم ،امکان دسترسي به انواع سنگھا براي ھمه ممکن است .با
کمک برخي سنگھا مي توان شفاي دردھاي کھنه را تسريع کرد يا قدرتھاي خوب را در وجود افراد تقويت
کرد .حتي کاربرد آگاھانه سنگھا به عنوان زينت مي تواند قدرتھاي درماني و شفابخشي را در کنار استفاده از
سنگھا براي زيبايي شان قرار دھد.

شفابخشى سنگ ھا به چه علتى
است؟
* تغييراتى كه در بدن به وجود مى آيد به نظر شما به چه دليلى است؟
* در چه سنى مى توان از اين درمان استفاده كرد؟
* چه كشورھايى در اين زمينه يعنى خاصيت درمانى سنگ ھا كار كرده و از اين علم استفاده كرده اند؟
* در تخت جمشيد ھم آثارى كه به دست آمده حكايت از ھمين آشنايى مى كند؟
* در چه كشورھايى از گذشته ھاى دور از اين خاصيت درمانى سنگ ھا استفاده مى شده است؟
* بدن چگونه از سنگ ھا انرژى مى گيرد؟
* اين مراكز در كدام مناطق بدن قرار دارند؟
* چاكراى نخست كجا قرار دارد؟
* چه طيف رنگى مربوط به اين چاكرا است؟
* چه بيمارى ھايى را با اين طيف رنگ مى شود درمان كرد؟
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* چه سنگ ھايى مناسب اين چاكرا ھستند؟
* اين طيف رنگى بيشتر مربوط به متولدين كدام ماه است؟
* دومين چاكرا كجا قرار دارد؟
* طيف رنگش چيست؟
* چه اثراتى دارد؟
* چه نوع سنگ ھايى اين طيف را دارند؟
* متولدين چه ماھى از طيف رنگ نارنجى بيشتر تحت تأثير مثبت ھستند؟
* چاكراى سوم كجا قرار دارد؟
* رنگ زرد چه تأثيرى بر بدن دارد؟
* سنگ ھاى مناسب آن كدامند؟
* مربوط به متولدين كدام ماه است؟
* چاكراى چھارم كجا قرار دارد؟
* خاصيت درمانى اش چيست؟
* و پنجمين چاكرا؟
* مربوط به متولدين چه ماھى است؟
* چاكراى ششم كجا قرار دارد؟
* چه سنگھايى به اين چاكرا تعلق دارد؟
* و متولدين چه ماھى بيشتر تحت تأثير اين سنگھا ھستند؟
* آخرين چاكرا كه چاكراى ھفتم است ،كجاست؟
* ھر كدام از طيفھاى رنگى چه تأثيرى بر ما مى گذارند؟
***
سنگھا و اثراتى كه بر بدن ما دارند از قرون گذشته در كشورھاى مختلف و نزد مردم آن مورد توجه بوده
است.
انسان از ھمان زمانھا پيوسته بيماريھا و مشكالتى را كه داشته است با استفاده از طبيعت و امكانات موجود
اطرافش به درمان مى نشسته است .اكنون پس از سالھا اين اثرات شفابخشى سنگھا دوباره مورد توجه انسان
متمدن قرار گرفته است به طورى كه با وجود پيشرفتھاى زيادى كه در زمينه ھاى گوناگون بشر به آن نائل
آمده است اكنون وى پى برده كه غفلت از طبيعت او را از بسيارى از موھبت ھاى الھى را گذارده است.

* شفابخشى سنگ ھا به چه علتى است؟
 كانى ھا و سنگ ھاى باارزش به علت ساختار اتمى كامل و انرژى بسيارى كه دارند و نورھاى ناب رنگىو درخشان كه از خود مى تابانند در كنار دانش پزشكى ،بدون خطرآفرينى مى توانند اثرھاى مثبتى بر جاى
بگذارند .ولى اين حرف دليل بر اين نيست كه سنگ ھا به تنھايى معجزه مى كنند ،بلكه اين سنگ ھا ھمراه و
در كنار درمان ھاى پزشكى تأثيرات مفيدى را بر بيمارى ھا دارند.
* تغييراتى كه در بدن به وجود مى آيد به نظر شما به چه دليلى است؟
 ارتعاشات متغير در حوزه بدن تعادل جسم و جان را به ھم مى ريزد و اين ناھماھنگى است كه باعثبيمارى مى شود .در اين زمان است كه مى توان با كمك گرفتن از ارتعاشات كانى ھا و سنگ ھاى باارزش،
اين ناھنجارى ھاى به وجود آمده را كنترل كرد و ھماھنگى الزم را در جسم و جان دوباره ايجاد كرد.
* در چه سنى مى توان از اين درمان استفاده كرد؟
 درمان با سنگ ھاى شفابخش و باارزش براى زن و مرد و كودك نيز در ھر سنى مناسب است به شرطي کهاين كار با آگاھى و دانش الزم انجام شود.
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* چه كشورھايى در اين زمينه يعنى خاصيت درمانى سنگ ھا كار كرده و از اين علم استفاده كرده اند؟
 قبل از پاسخ به اين سؤال به نظرم بھتر است ببينيم سنگ ھا در ابتدا چگونه و كجا و در چه زمانى بهصورت ھاى گوناگون استفاده مى شده اند .در گذشته ھاى دور كه مربوط به دوران پارينه سنگى يا عصر
حجر مى شود ،ابتدا بشر از سنگ به عنوان ابزار استفاده مى كرد .در آنجا بود كه آموخت سختى سنگ ھا مى
تواند حيوانات را كه زندگى او را تھديد مى كنند ،از بين ببرد .ھمانجا بود كه آموخت با ساييدن سنگ ھا جرقه
و آتش ھم توليد مى شود .اين ابتدايى ترين آشنايى بشر با سنگ بود .بعد از اين مراحل بود كه حس زيبايى
پرستى به انسان شوق استفاده از سنگ ھاى رنگى مختلف را براى آراستن دست و گردن داد .باستان شناسان
در بسيارى از مناطق كھن از جمله ايران در كاوش ھاى خودشان آثار زيادى را كه مبين آشنايى و استفاده
ساكنان مناطق باستانى و ايران از اين سنگ ھا بوده به دست آورده اند .گيوشمن ضمن اكتشافات خودش از تپه
سيلك در كاشان به تعدادى گردنبند با مھره ھايى از عقيق ،الجورد ،يشم ،سنگ شيشه ،مرجان ،صدف و...
برخورد كرد .اين اشيا مربوط به ھزاره ھاى سوم پيش از ميالد و حتى شايد قبل از آن باشد.
در منطقه شوش كنونى كه متعلق به دوره ايالمى و ھزاره سوم و چھارم پيش از ميالد است ،تعدادى تنديس
يافت شد .ھمه اين موارد نشان مى دھد كه مردم با تراش سنگ آشنا بوده اند.
* در تخت جمشيد ھم آثارى كه به دست آمده حكايت از ھمين آشنايى مى كند؟
 بله! در تخت جمشيد سنگ ھايى از جمله مرجان قرمز ،فيروزه ،عقيق و ...به دست آمده كه به شكل سرويسشير ،انسان يا انگشترھايى با نگين عقيق كه روى آنھا نقش پادشاھان در حال جدال با حيوانات اساطيرى است.
اين ھنرھا ھمه مربوط به ھزاره اول پيش از ميالد است.
افسانه ھا و روايات گوناگونى ھم درباره سنگ ھاى باارزش نقل شده است .مثل اينكه كاھنان از سنگ ھاى
باارزش براى تبرك استفاده مى كرده اند يا اينكه جادوگران براى طلسم اين سنگ ھا را به كار مى بردند.
* در چه كشورھايى از گذشته ھاى دور از اين خاصيت درمانى سنگ ھا استفاده مى شده است؟
 آتالنتيسى ھا مى دانستند كه براى درمان بيمارى ھا چگونه از اين كانى ھاى باارزش استفاده كنند .در چيناز كوبيدن و پودر جواھرات براى مداواى بيماران سود مى بردند .در قرن ھشتم ميالدى شخصى به نام »سن
ھيلدنبژان« با كمك اين سنگ ھا بيماران خود را درمان مى كرد.
اين نشانه آن است كه در گذشته و در مناطق مختلف انسان ھا از سنگ ھا عالوه بر استفاده آن به عنوان
ابزارھاى گوناگون و زينت و در مراسم مذھبى از جنبه درمانى آن ھم سود برده اند.
* بدن چگونه از سنگ ھا انرژى مى گيرد؟
 در بدن مراكزى وجود دارد كه به اين مراكز انرژى يا چاكرا مى گويند .بيمارى ھا در اثر بسته شدن اينمراكز انرژى پديد مى آيند .كانى ھا و سنگ ھاى باارزش قادر ھستند تا اين گرفتگى ھا را از بين ببرند و
انرژى حياتى را به صورت منظم و باارزش در ما جارى كنند.
افرادى كه مديتيشن يا تمركز مى كنند روى اين نقاط آگاھى دارند و انرژى ھاى درونى را از اين نقاط بيرون
داده و آزاد مى كنند.
* اين مراكز در كدام مناطق بدن قرار دارند؟
 مراكز انرژى يا ھمان چاكراھا در ھفت منطقه از بدن در راستاى ستون فقرات از پايين ترين قسمت تا باالىجمجمه سر قرار گرفته اند.
* چاكراى نخست كجا قرار دارد؟
 چاكراى ريشه يا پايه ستون فقرات )موالدھارا  (Mulddharaنخستين چاكرا است .اين چاكرا محل ورود»پرانا« يا انرژى حياتى است.
* چه طيف رنگى مربوط به اين چاكرا است؟
 قرمز كه نشانه زندگى ،قدرت ،نيروى جسمانى و حيات است.* چه بيمارى ھايى را با اين طيف رنگ مى شود درمان كرد؟
 اين رنگ روى كم خونى و فقر غذايى اثرخوبى دارد و ارتعاشات تقويت كننده و درمان كننده دارد.* چه سنگ ھايى مناسب اين چاكرا ھستند؟
 سنگ ھاى قرمز مثل مرجان قرمز ،يشم قرمز ،ياقوت قرمز و ...مناسب اين چاكرا ھستند.* اين طيف رنگى بيشتر مربوط به متولدين كدام ماه است؟
 ياقوت قرمز ،اوپال آتشى ،يشم قرمز براى متولدين فروردين مناسب است .يشم قرمز و ياقوت قرمز و عقيققرمز براى متولدين آبان تير و مرداد مناسب است.
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* دومين چاكرا كجا قرار دارد؟
 چاكراى خاجى يا مركز كليه )سواد ھيستانا  (Swadhistanaدر قسمت پايين شكم قرار گرفته است.* طيف رنگش چيست؟
 نارنجى .نارنجى عالمت انرژى است.* چه اثراتى دارد؟
 قدرت ارتباطى ،دفع خشم و كنترل بر خويشتن را متعادل مى كند .مسائل مربوط به ھضم غذا و گردش خونرا منظم مى سازد.
* چه نوع سنگ ھايى اين طيف را دارند؟
 عقيق نارنجى ،سنگ ماه ،اوپال آتشين كه رنگ نارنجى دارند مناسب اين چاكرا ھستند.* متولدين چه ماھى از طيف رنگ نارنجى بيشتر تحت تأثير مثبت ھستند؟
 سنگ كھربا براى متولدين خرداد ،مرداد و شھريور مناسب است .عقيق نارنجى براى ماه ھاى ارديبھشت وآبان است.
* در مورد چاكراى سوم بگوييد.
 چاكراى سوم چاكراى شبكه خورشيدى )مانى پورا  (Manipuraاست .رنگ نورى آن زرد و زرد طاليىاست كه نشانه عقل ،ھوش و ذھنيت است .اين چاكرا باالتر از ناف قرار گرفته است.
* رنگ زرد چه تأثيرى بر بدن دارد؟
 رنگ زرد تأثير مثبتى روى كبد ،طحال ،كيسه صفرا و اعصاب دارد .قدرت درمانى براى بيمارى مرضقند ،يبوست دارد و كنترل كننده چاقى است.
* سنگ ھاى مناسب آن كدامند؟
 سيترين ،كھربا ،چشم ببر.* مربوط به متولدين كدام ماه است؟
 كھربا به متولدين خرداد ،مرداد و شھريور تعلق دارد ،سيترين مربوط به متولدين ماه ھاى خرداد،ارديبھشت ،مرداد و شھريور است .چشم ببر به متولدين خرداد ،شھريور و مرداد متعلق است.

* چاكراى چھارم كجا قرار دارد؟
 چاكراى قلب يا عشق الھى )آنات ھاتا  (Anathataدر وسط جناق سينه و باالى قلب قرار دارد .رنگ نورىآن قرمز ،نارنجى ،زرد طاليى ،صورتى و سبز است .كليه سنگھا با رنگھاى ذكر شده مانند ماالكيت،
پريالت ،تورمالين سبز و قرمز ،كورل ،كوارتز صورتى ،كونزايت براى اين چاكرا مناسب ھستند.
* خاصيت درمانى اش چيست؟
 -براى رفع مشكالت قلبى ،تنظيم گردش خون و فشار خون و ناراحتى ھاى پوستى مؤثر است.

* و پنجمين چاكرا؟
 چاكراى گلو يا حلق )ويھودھا  (Wihudhaاست كه روى حلق قرار گرفته است .رنگ آن آبى و آبى و سبزروشن است كه عالمت جاودانگى ،اخالص و الھام است .اين رنگ روى بيماريھاى گرفتگى گلو و ناراحتى
ھاى عصبى تأثيرگذار است .سنگھاى مربوط به آن فيروزه ،تورمالين آبى ،توپاز آبى ،ياقوت آبى ،اكومارين
و ...است.
* مربوط به متولدين چه ماھى است؟
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 فيروزه به متولدين اسفند ،ياقوت آبى به خرداد ،اكومارين به خرداد ،مھر ،بھمن و اسفند مربوط مى شود .درقسمت سنگھا توضيح داده شده است.
* چاكراى ششم كجا قرار دارد؟
 چاكراى پيشانى يا چشم سوم )آجنا  (Agnaدر سمت پيشانى و كمى باالتر از بين دو چشم قرار دارد .رنگآن آبى نيلى است .اين رنگ باعث باز شدن چشم سوم  -ديد بيرونى و درونى  -است .اين رنگ براى آرامش و
درمان بيماريھاى ذھنى مفيد است .رنگ نيلى آگاھى را باال مى برد و براى زنده كردن خاطرات فراموش شده
مفيد است.
* چه سنگھايى به اين چاكرا تعلق دارد؟
 ياقوت كبود ،الجورد ،چشم شاھين ،آزوريت.* و متولدين چه ماھى بيشتر تحت تأثير اين سنگھا ھستند؟
 الجورد به ماھھاى آذر ،دى ،بھمن و اسفند تعلق دارد.* آخرين چاكرا كه چاكراى ھفتم است ،كجاست؟
 باالى جمجمه يا تاج سر )ساھاس رارا  (Sahasraraدر قسمت ميانى باالى سر قرار دارد .رنگش بنفش،سفيد و طاليى است .اين رنگ براى بيمارى ھاى ذھنى مناسب است و خواب را تنظيم مى كند.
فلورين ،الماس ،تورمالين و آماتيست مناسب اين چاكرا ھستند.
* ھر كدام از طيفھاى رنگى چه تأثيرى بر ما مى گذارند؟
 اين طيفھا در واقع ھمان رنگھاى نورى ھفتگانه )رنگين كمان( ھستند كه از نور سفيد سرچشمه مى گيرند.رنگھاى نورى به صورت انرژى پايان ناپذير در سطح كره زمين ،كيھان و ماورا ھميشه در ارتعاش ھستند و
به درون زمين نيز نفوذ مى كنند و انرژى ھاى مثبت و الزم كيھانى را وارد بدن ما كرده و در ما تعادل و
توازن الزم را ايجاد مى كنند .در اين زمان است كه بيماريھا از ما دور مى شوند.
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