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   ی سنگ درمانی خچهیتار
  

 از رشته یکیبه عنوان ) Gem Therapy( بوده، امروزه تحت نام یعي طبی در زمره درمانھاربازی که دی درمانسنگ
 وگوھرھا یمتي قمهي نی سنگ ھایاستفاده از خواص درمان.  شودی می و طبقه بندی طب مکمل معرفیھا

.  بلکه ھزاران سال قدمت داردست،ي نیدیر،موضوعجدي اخی سالھایبرخCف استقبال گسترده مردم جھان ط
.  خوردی به چشم می بشری تمدنھانی تریمی مختلف در قدیھایماري درمان بی برایعي طبیشواھد کاربرد سنگھا

 محافظت افراد در برابر ،ی مقاصد درمانی برایمتي قمهي ونیمتي قی از سنگھاخی شواھد، در طول تارنیبر اساس ا
Cشده استی استفاده میطي نامطلوب محراتي وتاثیعي طبیھایب .  
 رسد ی به نظر منيچن.  گرددی باز مCدي از مشي پ۴ گوھرھا به ھزاره ی گزارشھا در مورد خواص درماننی تریمیقد

 یمی دانش قدنی مانده از ای آثار بر جانی مربوط به ھند باستان، کھن تریی و متون علوم ودای سومری ھابهيکه کت
با )  الکلیمخلوط حاو (ری و الگزري پودر، خمهي مورد تھر دیقي، دستورات دق)ورادایآ( ھند یدر طب سنت. د باشنیم

 اي طب تا به امروز حفظ شده وتوسط پزشکان آن در سراسر دننیمتون و دستورات ا.  شفابخش وجود داردیسنگھا
  . شودی اروپا وھند بکار گرفته مکا،یو بخصوص در آمر

که )  سال قبل۵٠٠حدود (کتاب امپراطور زرد .  سنگھا آگاه بوده اندی درمانگران از خواص ارتعاشزي ن باستانني چدر
.  آنھا بر بدن انسان استري در مورد گوھرھا و تاثی فراوانحاتي توضی شده دارای نگاشته و گردآوروی یتوسط پ
  . استاي شفابخش در سراسر دنی و سنگھاھرھا عرضه کنندگان گونی از بزرگتریکی ني کشور چزيامروزه ن
  . شفابخش صحبت کرده استی ومنحصر به فرد سنگھاژهی از قدرت وزي نیونانی مشھور لسوفي فارسطو

 رفع ی داده شده را براقلي صی ھمواره سنگھا،ی باستانی تمدنھاری و ساونانی ی آموزه ھاري تحت تاثزي نانيروم
  . کردندی خود از آنھا استفاده مري ھا در زره و سپر و شمش با خود حمل کرده و در جنگی و بد شانسیماريب

 شده و با هي توصني و حجرالشمس به مومنروزه،ي فق،ي عقني استفاده از انگشتر با نگزي مبارک اسCم ننی ددر
  . بر دست داشته اندی انگشترنيً ائمه اطھار غالبا نگ،ینیاستناد به کتب د

 شفابخش داشته اند که ی به گوھرھا و سنگھای اژهی وتی توجه وعنازيCم ن در دوره پس از اسیرانی ادانشمندان
 وعطاربن محمد، ی عباسفهي خلدي توان به صباح بن عمران از جواھر شناسان عھد ھارون الرشی ماني منیاز ا

 از یه خودکش بلی در درمان تماز،ي نی پارسقدريل عامي حکنا،يابن س. منجم و مولف کتاب منافع اkحجار اشاره نمود
  . کرده استی استفاده منیتريس
 فيتال"  الجواھریالجماھر ف"  کتاب ران،ی ای کتب گوھر شناسنی و مھمترنی به جرات بتوان گفت پرارزشتردیشا
 نیرالدي خواجه نصفيتال) هیمعروف به رساله جوھر " (یلخانیتنسوخنامه ا"  و رساله ی به زبان عربیروني بحانیابور

و به امر .) ق. ه۶۵٣ - ۶۶٣( ھCکوخان یپادشاھ که در عھد یلخانیتنسوخنامه ا.  استی فارس به زبانیطوس
 ی درآمده است، شامل منافع وخواص وصفات گوھرھا و سنگھاری به رشته تجری طوسنیرالدياوتوسط خواجه نص

  . بھا استشيب
در کتاب معروف خود به نام ) یرون وسط قیاروپا (یCدي در قرن دوازدھم مدگارد،ي درمانگر زن مشھور به نام ھلکی
 یعي طبی درمانھانی از اکی".  پرداخته استیمتي قمهي نی سنگھای خواص درمانحيبه طور مفصل به توض" کایزيف"

 شفابخش به مدت ی بوده که سنگھای از ظرفب آدني از بدن ونوشی نقاطی خاص بر رویشامل قراردادن سنگھا
  .شده باشد شبانه روز در آن قرار داده کی

 ی شفابخش سنگھا ومواد معدنیھايژگی پزشک اروپا در دوران رنسانس، در مورد ونی پرآوازه ترچارسلسوس،
او پس از سالھا .  ومطالعه پرداخته استی آنھا به بررسییايمي وفرمول شیکیزي خواص با ساختمان فنیوارتباط ا

 خرد شده ای شده و دهیي سای سنگھااز است که دهي رسجهي نتنی متعدد، به ااتيمطالعه و به دنبال کسب تجرب
  . ھم استفاده کردیماري بقي عملی عCج دkی بلکه براھا،یماري بمی درمان عCی توان نه تنھا برایم
  
  

  سواkت
سنگھايى روى ما تأثيرگذار  ًدر چه ساعات يا روزھايى گرفتن اين انرژى از سنگھا مناسب تر است؟ و اصC چه نوع

 ھستند؟
 در اين زمان چه بايد كرد؟ *
 شود سنگھا را پاك و شارژ كرد؟ با چه چيزى مى *
 اين كار را چگونه بايد انجام داد؟.است بعد از انجام اين مراحل نوبت گرفتن انرژى *
 
 
 تقويت اعصاب مناسب است؟ چه سنگى براى كارھاى فكرى و *
 مك مى كند؟ك چه سنگى در درمان نگرانى ھا و در مشكCت روحى به ما *
 براى درمان افسردگى سنگى وجود دارد؟ *
 از بين مى برد؟ چه سنگى غرور و حسادت را *
 در درمان بيمارى ھاى پوستى چه سنگى مفيد است؟ *
 صفت ھاى خوب و ويژه آيا سنگى وجود دارد؟ براى تقويت *
 حواس مفيد است؟ چه سنگى براى تمركز و آرامش و تقويت *
 ارد كه غصه را از انسان دور كند؟آيا سنگى وجود د *
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 انسان افسرده و خشمگين و غمگين را از نظر روحى كنترل مى كند؟ چه سنگى *
 كه باعث خوش شانسى شود؟ سنگى وجود دارد *
 سنگ آماتيست در درمان چه بيمارى ھايى مؤثر است؟ *
 عقيق چه خاصيتى دارد؟ *
 اى داشته است از خاصيت ھاى درمانى اين سنگ چيست؟ ايگاه ويژهفيروزه از قديم اkيام در بين ما ايرانيان ج *
 .پسند اكثر خانمھا است در اين مورد ھم توضيح دھيد مرواريد نيز سنگى است كه مورد *
 kجورد چه خاصيتى دارد؟ *
 ياقوت كبود چه خاصيت درمانى دارد؟ *
 سنگ كھربا چه خاصيتى دارد؟ *
 ت باشد، وجود دارد؟باعث افزايش عشق و محب سنگى كه *
 ياقوت قرمز چه خاصيتى دارد؟ *
 مورد زمرد چه خاصيتى دارد؟ در *
ًمناسب تر است؟ و اصC چه نوع سنگھايى روى ما تأثيرگذار  در چه ساعات يا روزھايى گرفتن اين انرژى از سنگھا *

 ھستند؟
را  ا باز بگذارند و به خود اين فرصتعقل نمى طلبد، بلكه بايد اشخاص دريچه ھاى قلب خود ر اين كار منطق و -

با اطمينان . انتخاب كند بدھند تا آن خود برترشان سنگى را كه در يك لحظه بخصوص به آن احساس نياز مى كنند،
اگر در اين مورد شك داريد يا در مورد چند سنگ  .مى گويم كه اين كار شدنى است و سنگ شما را انتخاب مى كند

قرار دھيد، آنگاه متوجه خواھيد شد كه با گرم شدن يكى از آنھا، سنگ  را در دستان خودترديد مى كنيد، آنھا 
 .واكنش مناسب نشان داده است نسبت به شما

 در اين زمان چه بايد كرد؟ *
شما  گاھى اوقات سنگى در اختيار شما قرار مى گيرد تا. و آن را از ناخالصى ھا پاك كنيد بايد سنگ را بشوييد -

كه دچار بيمارى و ناراحتى  شايد اين سنگ قبل از شما مورد استفاده شخصى بوده.  از آن انرژى بگيريدبتوانيد
رساند، ولى امكان دارد كه افكار پريشان و انرژى  اين سنگ از نظر فيزيكى به شما آسيب نمى. خاص بوده است

 .بنابراين بايد سنگھا را پاك كرد. و آن انرژى منفى شما را آزار دھد منفى شخص قبلى را ھمراه داشته باشد
 
 چيزى مى شود سنگھا را پاك و شارژ كرد؟ با چه *
 تا ۶شما مى توانيد سنگ مورد نظرتان را در حدود . كننده سنگ ھستند آب، آتش، خاك و نمك دريا از عوامل پاك -
شود  گاھى ھم مى.  را بشوييدقرار داده و تميز كنيد يا آن را داخل خاك بگذاريد و سپس آن  ساعت در آب جارى٨

 .استفاده كرد سنگ را روى شعله شمع قرار داد يا اينكه از نمك خشك دريا براى پاك كردن آن
 
 چگونه بايد انجام داد؟ اين كار را. بعد از انجام اين مراحل نوبت گرفتن انرژى است *
 دقيقه ٢٠ًمدت زمان مناسب معموk . بگيريد پس از پاكسازى سنگ مى توانيد به پشت دراز بكشيد و آرامش -

بعد سنگ را برداشته و به آرامى بايد بلند . ھمان حالت بايد باقى ماند بعد از اتمام اين كار چند دقيقه در. است
 .شست، زيرا انرژى منفى و افكار پريشان كه به سنگ منتقل شده را تخليه كرد شد، سنگ را

ياد برد و آن اينكه اين كار در  البته يك نكته را ھرگز نبايد از.  را انجام دھندبر حسب نيازشان مى توانند اين كار افراد
بعضى از آنھا را در آب . ًمستقيما روى محل درد قرار داد مورد تمام سنگھا صدق نمى كند، بايد بعضى از سنگھا را

 .نوشيد قرار داد و بعد آب آن را
 
  . بيشتر بگوييدخصوصيات سنگھا و نامشان٢٠بھتر است در مورد  *

 سنگى براى كارھاى فكرى و تقويت اعصاب مناسب است؟ چه
معادن اين سنگ در فرانسه، . رنگ آبى پررنگ است و سختى اش خيلى كم است كه به (Azurite) سنگ آزوريت -

وم شود، چشم س اين سنگ را مى توان روى چاكراى پيشانى قرار داد تا باعث باز شدن. آمريكا قرار دارد ايتاليا و
كه كارھاى فكرى مى كنند، مفيد  اين سنگ براى افرادى. ھرچند كه اين سنگ براى تمام چاكراھا مناسب است

 .توانند يا روى ميزشان يا در نزديكى محل كارشان قرار دھند است، از جمله دانش آموزان و دانشجويان آن را مى
 مى (Meditation) ى برد و براى كسانى كه مديتيشنتقويت مى كند و آگاھى را باk م آندريت تمركز حواس را

اين . مى سازد سيستم مركز عصبى و مفصل را تقويت مى كند و گردش خون را منظم. كنند، بسيار مناسب است
 .خورشيد قرار گيرد سنگ در برابر حرارت حساس است و نبايد بيشتر از يك ساعت در برابر نور

 براى شارژ آن چه بايد كرد؟ *
 .نمك دريا ماليد و بعد آن را تميز كرد ھى يك بار بايد روى آنما -
 
 مشكCت روحى به ما كمك مى كند؟ چه سنگى در درمان نگرانى ھا و در *
سنگ قبل حساس و شكننده است و نگھدارى اش ھم مثل آن  كه مثل (Azurite - Malachite)  ماkكيت-آزوريت  -

اين سنگ مانع نگرانى مى شود و نوسانات خلق و خو را تعديل مى . دادقرار  است را بايد روى چاكراى پيشانى
پايين ترين  نظم را به ما مى آموزد، تقويت كننده مھره ھا، ماھيچه ھا، عضCت و غده تيموس كه در صبورى و. كند

ليه تأثيرات معده و درمان در مراحل او در دھان ناراحتى ھاى كيسه صفرا، كبد، زخم. قسمت گردن قرار دارد، است
 .كند خوبى نشان داده و به شفاف شدن پوست كمك مى

 
 براى درمان افسردگى سنگى وجود دارد؟ *
اين . كه رنگ آن آبى متمايل به سبز است و براى چاكراى قلب و گلو مناسب است (Amazonite) بله آمازونيت -

شست تا شارژ  ھفته اى يكبار زير آب جارىاين سنگ را بايد . انرژى حياتى مى دھد) دلو(متولدين بھمن  سنگ به
خCف عقربه ھاى ساعت آرام  براى دردھاى گردن و كشيدگى عضCت بايد اين سنگ را به صورت دورانى. شود

بر درمان افسردگى براى زنان باردار مفيد و مؤثر است و  اين سنگ انرژى و تحرك را تقويت مى كند و عCوه. گردانيد
 .كند تقويت مىشاخه عصبى و مغز را 

 
 سنگ آماتيست در درمان چه بيمارى ھايى مؤثر است؟ *
نشانه  به رنگ بنفش تابنفش ارغوانى است و براى چاكراى تاج سر مناسب است و (Amethyste) آماتيست -

 ھاى لوزالمعده دارند مى توانند كسانى كه بيمارى خونى و ناراحتى. متولدين آذر و اسفند و بھمن و شھريور است
آب قرار داده و صبح ناشتا آن آب را بنوشند و بعد از  اين سنگ را بعد از شست و شوى كامل يك شب در نيم ليتر

برخى از مردم بر اين باور ھستند . دوبار در ماه در زير آب روان شسته و تخليه كنند استفاده مى توانند آن را يك يا
مصر و يونان از  در زيورھاى مردم. سى سر جلوگيرى مى كنداين سنگ رنگ چھره را روشن و باز كرده و از طا كه
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بخشد و برطرف كننده  آماتيست به شخص آرامش، شادى و شجاعت مى. اين سنگ زياد استفاده مى شد
عصبى يا خشم مى شوند بسيار مؤثر  اين سنگ براى كودكانى كه دچار حمCت. مشكCت روانى و استرس است
 است  اختkCت چشمىاست و برطرف كننده سرگيجه و

 
 چه سنگى غرور و حسادت را از بين مى برد؟ *
رنگھاى سفيد روشن، قھوه اى مايل به زرد، نارنجى روشن و سياه ديده مى شود و از  كه در (Diamant) الماس -

رفته يونانى آداماس گ اسم الماس از لغت. آفريقاى جنوبى، ھند، برزيل، روسيه و استراليا توليد مى شود معادن
اين . متولدين مرداد، دى و فروردين است الماس نشانه. شده و به معناى عشق ابدى و تسخير ناپذيرى است

به وجود آمدن سنگ كليه، كيسه صفرا و مثانه جلوگيرى مى  سنگ روى تمام سيستم بدن تأثير مى گذارد و از
يرو مى دھد، در رفع مسموميت، تقويت اثر مطلوبى دارد و اعصاب و مغز را ن الماس روى دستگاه گوارش. كند

كند و  الماس ما را از اشتباھاتى كه مى كنيم آگاه مى. نقرس و مصونيت بدن تأثير بسزايى دارد چشم، تسكين
است از سنگ نتراشيده  براى درمان بھتر. غرور و خودخواھى و حس حسادت را تعديل كرده و از بين مى برد

 .شسته و زمان كوتاھى در زير نور خورشيد قرار داد ار استفاده بايد آن را زير آبالماس استفاده شود و پس از ھر ب
 
 پوستى چه سنگى مفيد است؟ در درمان بيمارى ھاى *
اين سنگ مختص . كمرنگ تاشيرى كمرنگ است كه رنگ آن تركيبى از خاكسترى، (Aventurine) اون تورين -

اين سنگ را در يك ليوان بيندازيد و . آبله و جوشھا مؤثر است - براى درمان بيماريھاى پوستى. چاكراى قلب است
صورت  در آب بماند سپس پنبه يا گاز را به اين آب آغشته كرده و به محل ھاى مورد نظر به بگذاريد يك شب تا صبح

 .ضربه مCيم بزنيد
Â يكى دوبار آن را در آب . دامه دادشدن كامل پوست بايد ا اين كار را تا خوب. از ماساژ دادن پوست بايد پرھيز شود

اين سنگ به متولدين ارديبھشت، تير، آذر . برابر نور مستقيم خورشيد قرار دھيد جارى بشوييد و چندين ساعت در
  .دارد تعلق

. ريزش اشك و شوره سر مفيد است - آكنه ھا براى بيمارى چشمى- اگزما-اين سنگ عCوه بر آلرژى ھاى پوستى 
ارتعاشات اون تورين مشكCت . و آرامش است  گشاده رويى، خونسردى، صبورى، شوخ طبعىاون تورين باعث

 .قلبى و عصبى را برطرف مى كند
 
 براى تقويت صفت ھاى خوب و ويژه آيا سنگى وجود دارد؟ *
محل كشف آن . نورى رنگين كمانى كه دارد در رنگھاى گوناگون يافت مى شود با طيف ھاى (Opal) اوپال -

طلسم  اين سنگ به. براى چاكراى تاج سر استفاده مى شود. برزيل، مجارستان، چكسلواكى مى باشد اليا،استر
به متولدين فروردين،  اين سنگ متعلق. خوشبختى معروف است و براى ھنرپيشگان و موسيقيدانان مناسب است

گلبول ھاى . ان خون بسيار مفيد استروده، جري اوپال براى درمان ناراحتى ھاى معده،. آبان، آذر و بھمن مى باشد
چشم ھاى مارا بر زندگى و افكار درونى باز مى كند و باعث تقويت  اوپال سفيد. قرمز خون را افزايش مى دھد

 .شود صفت ھاى خوب مى
 
 چه سنگى براى تمركز و آرامش و تقويت حواس مفيد است؟ *
آن براى  رنگ آبى روشن. رد و بنفش يافت مى شوددر رنگھاى سفيد، آبى كمرنگ، سبز، ز (Florine) فلورين -

چاكراى تاج سر و چاكراى پيشانى  از فلورين براى. متولدين بھمن و بنفش آن براى متولدين اسفند مناسب است
اين سنگ احساس و الھام ما را در برابر . بسيار زياد است قدرت كشش اين سنگ در تمركز. مى توان استفاده كرد

مسؤوليت پذيرى تقويت مى كند و يكى از مناسب ترين سنگھا براى انجام  وست يابى ومسائل زندگى، د
منگوليسم  براى تمركز و تقويت حواس بسيار مفيد است و روى افراد مبتC به سندرم داون يا مديتيشن است و

كودكان در حال و بخصوص براى  براى بيماريھاى استخوانى و عوارض زخم ھا مفيد است. تأثير بسيار خوبى دارد
اين سنگ را ماھى يك يا دو بار در آب . كمك مى كند رشد كه نياز به جذب مواد معدنى و شيميايى غذاھا دارند

 .دھيد بشوييد و در معرض نور خورشيد قرار
 
 آيا سنگى وجود دارد كه غصه را از انسان دور كند؟ *
ھاى خرداد و  به متولدين ماه.  به چاكراى قلب استمتعلق. به رنگ سبز يا سبز زيتونى است (Peridot) پريدوت -

ساعت در يك ليوان روغن فشرده  ١٢براى درمان اگزما مى توان چند قطعه سنگ پريدوت را . مرداد مربوط است
ًحتما دقت كنيد كه . محلول را روى محلھاى مورد نظر بماليد قرار دھيد بعد با يك گاز اين) از شب تا صبح(شده خنك 

بعد . دوست داشته باشيد مى توانيد به جاى روغن زيتون از يك ليوان آب استفاده كنيد اگر.  مالش ندھيدپوست را
اين سنگ ما را در . دھيد ًھر بار استفاده حتما اين سنگھا را در زير جريان آب بشوييد و در معرض خورشيد قرار از

داشتن . مى دھد و اندوه و غصه را دور مى كند ىبرابر تأثير ديگران محافظت مى كند و قدرت مبارزه و ايستادگ
اين سنگ . محركه اى براى كسانى است كه به زمان اھميت مى دھند گردنبندى از پريدوت به گردن مانند انرژى

 بافت ھا را اصCح و استخوان ھا را قوى مى. و پوستى و ناراحتى ھاى داخلى مؤثر است براى ناراحتى ھاى قلبى
 .كند
 

  خاصيتى دارد؟عقيق چه *

شناخته شده و به كار گرفته شده از دوران بسيار كھن تا به امروز  يكى از قديمى ترين سنگ ھاى (Agate) عقيق -
 مربوط به متولدين. چاكراى خاجى استفاده مى شود كه اگر نارنجى باشد بھتر است اين سنگ براى. است

قطعه اى عقيق قرار   است مى توانيد روى پلكھايتانزمانى كه چشمھايتان خيلى خسته. ارديبھشت و آبان است
عقيق را در آب جارى بشوييد و مى توانيد در  پس از مصرف. داده و به مدت بيست دقيقه در ھمان حال باقى بمانيد

اين سنگ براى . منفى را از شما دور مى كند و قدرت بيان را آسان مى كند ارتعاشات. اشعه خورشيد نيز قرار دھيد
 .است پشت درد، گرفتگى عضCنى، دردھاى كليه، پروستات، روده، كبد، ريه و معده مفيد ن سر درد،درما
 
 كند؟ چه سنگى انسان افسرده و خشمگين و غمگين را از نظر روحى كنترل مى *
اين سنگ مناسب شبكه . شود از سبز متمايل به زرد تا زرد متمايل به قھوه اى ديده مى (Citrine) سيترين -
 .شھريور است ورشيدى است و مربوط به ماه ھاى خرداد، ارديبھشت، مرداد وخ

را در برابر كوتاھى ھا نسبت به  براى كسانى كه غمگين و افسرده و خشمگين ھستند مفيد است، ھوشيارى ما
با حمايت اين سنگ احساس تازه اى نسبت به زندگى  .خودمان كه باعث آسيب پذيرى مان شده افزايش مى دھد
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تسكين مى دھد و سوخت و ساز بدن را متعادل مى كند و براى دستگاه  مشكCت غده اى را. پيدا مى كنيم
 .اعصاب مفيد است گوارش خون و تقويت

 
 سنگى وجود دارد كه باعث خوش شانسى شود؟ *
. شود ىاين سنگ براى چاكراى دوم استفاده م. به رنگ زرد متمايل به نارنجى است (Moon Stone) سنگ ماه -

. ازدياد شير مادر مؤثر است در بارورى و. اين سنگ براى درمان اختkCت ھورمونى خانم ھا بسيار مفيد است
دو سينه قرار گيرد و با خود داشته باشند البته در زير  مادران مى توانند اين سنگ را برگردن آويزند بطورى كه بين

از مسافران حمايت مى كند و معتقدند كه اين سنگ . نيداين سنگ استفاده نك تابش قرص كامل سعى كنيد از
مديتيشن نيز  آورد، براى غدد زنانگى بسيار مفيد است، الھامات و حساسيت را زياد مى كند و براى شانس مى

 .دھيد اين سنگ را با آب بشوييد و در زير تابش نور خورشيد قرار. مناسب است
 
 .از خاصيت ھاى درمانى اين سنگ بگوييد انيان جايگاه ويژه اى داشته استفيروزه از قديم اkيام در بين ما اير *
اين سنگ باعث . اى، آبى متمايل به سبز در طبيعت يافت مى شود به رنگھاى آبى فيروزه (Turquoise) فيروزه -

 فته،اعتماد به نفس را زياد مى كند و انسان را در برابر كابوس ھا، خواب ھاى آش .نشاط و شادى مى شود
براى تمام بيمارى  اين سنگ. ارتعاشات منفى و زيان بار حمايت مى كند و به قول برخى طلسم صاحب آن است

 - التھابات غدد ريوى- نادرست كبد ھايى كه در اثر كمبود مواد غذايى ايجاد شده مفيد است و عملكردھاى
د تعلق دارد و مناسب براى چاكراى گلو متولدين اسفن اين سنگ به. بيماريھاى تنفسى و قلب را اصCح مى كند

 .ده دقيقه بر روى چاكراى كودكانى كه حمام كرده اند قرار دھيد فيروزه را مى توانيد به مدت. است
نمك دريا قرار  براى تميز كردن و شارژ آن را داخل.  روغن و نور خورشيد دور نگه داريد- صابون -آب  - فيروزه را از عطر

 .دھيد
 
 .در اين مورد ھم توضيح دھيد نيز سنگى است كه مورد پسند اكثر خانمھا استمرواريد  *
 سياه يا صورتى - خاكسترى - زرد طCيى - سفيد  در رنگھاى. اين سنگ آھكى در داخل صدف شكل مى گيرد -

. نداگر ھمراه داشته باشيد شما را در برابر نگون بختى حمايت مى ك گردنبندى از اين سنگ را. يافت مى شود
اين سنگھا  .متولدين ماھھاى تير، مھر، اسفند و مرواريد سياه متعلق به متولدين دى ماه مى باشد مرواريد نشانه

بار در ماه در نمك خالص دريا تميز  اين سنگھا را يك. را محبوس نكنيد چون در خشندگى خود را از دست مى دھند
.  سردرد مفيد است- ناراحتى ھاى روده-مرواريد براى زخم معده .مرواريد نگرانى و اضطراب را از بين مى برد. كنيد

 .براى تقويت طحال و غدد فوق كليوى مؤثر است كمبود كلسيم را جبران مى كند چشم ھا را تقويت مى كند
 
 kجورد چه خاصيتى دارد؟ *
افته و از آن زيورھاى ھزاران سال پيش به آن دست ي از جمله سنگھايى است كه انسان k (Lapis - Lazwi)جورد -

. آن آبى تيره و به متولدين ماھھاى آذر، دى، بھمن و اسفند تعلق دارد رنگ. گوناگونى براى خود ساخته است
را  باk مى برد و به عنوان سنگ عشق و دوستى معرفى شده، افسردگى را از بين برده و شادى آگاھى ما را

ھا، لنف ھا وغده  وب است، تب را كاھش مى دھد عمل ريهجايگزين مى كند، براى فشار خون باk بسيار خ
 .نمك خشك دريا قرار دھيد تيروئيد را تقويت مى كند و براى تميز كردن آن بھتر است آن را در

 
 ياقوت كبود چه خاصيت درمانى دارد؟ *
اين . مى كند يتشما را در تصميماتتان حما. يكى از سنگھاى مناسب براى مديتيشن است (Sophir) كبود ياقوت -

اين سنگ را . واقعيت و خرد است ياقوت كبود سنگ عقل،. سنگ با ارتعاشات خود انرژى صاحبش را تقويت مى كند
مى شود، بايد روى چاكراى پيشانى يا چشم سوم قرار  براى از بين بردن بيخوابى كه موجب ناراحتى ھاى عصبى

 - ناخن سوزش معده و ناراحتى ھاى مزمن گوش -  مو-اى پوستىجمله ناراحتى ھ براى بسيارى از بيماريھا از. داد
توانند آن را به  براى كودكانى كه دچار لكنت زبان ھستند مى.  سرگيجه بسيار مؤثر است-  تومورھا- سينوسھا - فك

در سنگ را در نمك خشك دريا قرار دھيد و  براى تخليه اين. به گردن خود بياويزند (Calcedoine) ھمراه كلسدوئين
اين سنگ به متولدين ارديبشھت، شھريور، اسفند، آبى تيره . شود حدود يك ساعت بگذاريد در نور خورشيد شارژ

 .آن به خرداد تعلق دارد آن به آذر و آبى روشن
 
 .در مورد سنگ كھربا بگوييد *
به . مى رسداز فسيل صمغ درختان كاج تشكيل مى شود و قدمت آن به ميليونھا سال  (Ambre) سنگ كھربا -

آيد شفا مى  آلرژى ھايى را كه در اثر عوامل محيط به وجود مى. و زرد متمايل به قھوه اى عسلى است رنگ زرد
سوخت و ساز بدن را افزايش مى  براى دندان درد كودكان و ناراحتى ريشه دندان بزرگ ساkن مفيد است و. دھد

.  زخمھا و التھابات پاو زانو مفيد است-مجارى تنفسى  -  عفونت ھا- گلو -  گوش - دھد، براى ناراحتى ھاى چشم 
 كھربا سنگ متولدين خرداد، مرداد و شھريور. ما را از نيروھاى خودمان آگاه مى سازد كھربا نيروى اراده را افزايش و

 ساعت در داخل يك ١٢به چاكراى شبكه خورشيدى تعلق دارد، براى درمان رماتيسم مى توان اين سنگ را . است
 .ليوان آب قرار داده و صبح ناشتا آن را نوشيد

 
 باعث افزايش عشق و محبت باشد، وجود دارد؟ سنگى كه *
 قرمز يافت مى - دودى- صورتى- آبى- سفيد با رگه ھاى تورمالين سياه - كوارتز در رنگھاى سفيد شيشه اى -

 د صاحبش را نسبت به زندگى مثبت مىبراى افسردگى و كوارتز دودى رفع نگرانى كرده و دي كوارتز آبى. شوند
  .اين سنگ براى چاكراى طحال است و مخصوص متولدين دى است. كند

كوارتز قرمز مخصوص چاكراى شبكه . كليه و اندامھاى جنسى زن و مرد مفيد است -  شكم-براى پانكراس 
. ريوى مفيد است براى ناراحتىنيروى ايمنى بدن را تقويت و . و متعلق به متولدين خرداد و مرداد است خورشيدى

  .كوارتز شيرى از شفافى به تيرگى مى رود
 باعث توازن و ھماھنگى در زندگى مى شود، عشق را زياد و عوامل منفى را مى زدايد، خستگى را از بين مى برد

. مى باشد  غدد و ريه ھا و ھمچنين بافت ھاى چربى-  سيستم عصبى-تقويت كننده و محرك دستگاه گوارش
  .ناھنجار به انسان مى دھد كوارتز شيرى با قشرى از تور مالين نيروى تازه اى پس از شرايط سخت و

ھمراه داشته باشند اين سنگ براى قلب وجريان  كسانى كه با دوست يا ھمسر خود مشكلى دارند اين سنگ را
 زخم ھا -اراحتى ھاى استخوانىمردان را تنظيم مى كند و به درمان ن خون مفيد و غدد ھورمونى زنان و ھمچنين

  .كمك مى كند
ناراحتى ھاى  دورى از وطن را از بين مى برد اين سنگ براى ھنر پيشگان بسيار مناسب است و افسردگى و غم

 .روحى را التيام مى دھد
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 ياقوت قرمز چه خاصيتى دارد؟ *

 (Rubis) قرمز ياقوت
 ع. بين مى برد وانى و ضعف را ازفشار خون خيلى پايين را افزايش مى دھد و حالت نات

  .مل متابوليسم بدن را آسان و غدد و اعصاب را تقويت مى كند
منفى مى  حامى خوبى در برابر انرژى ھاى. سنگ در حالت تمركز موجب پرورش نيروھاى معنوى مى شود اين

  .باشد
ه و قلب استفاده مى شود براى تخليه در چاكراى ريش ياقوت قرمز به متولدين مرداد، فروردين، تير تعلق دارد و براى

 .آب جارى شسته شود
 
 مورد زمرد بگوييد در *

(Emerald) به معنى سبز است كه از كلمه يونانى اسماراگدوس Smaragdos زمرد از سنگ . گرفته شده است
حرارت بيش از تر و درخشانتر باشد گرانبھاتر است در برابر  ھاى قيمتى است رنگ آن سبز است كه ھر چه پررنگ

اين زمردھا تراش مخصوص به . باخته كدر مى شود و امكان شكستن آن بسيار است  درجه سانتيگراد رنگ٨٠٠
باشد نامرغوبتر است به  زمرد ھر چه كمرنگ تر، كدرتر و داراى ترك. دارند كه به آن تراش زمردگونه مى گويند خود را

از دوران كھن بيشترين ارزش را براى . مى تراشند وشن و يا گنبدىھمين خاطر گاھى آنھا را به صورت دامله يا كاب
در گذشته ھاى دور افسانه ھاى بسيارى . مزرعه سرسبز تشبيه مى كردند زمرد قائل بوده و رنگ سبز آن را به

ورى كه از ن معتقد بودند كه اگر قطعه اى از زمرد را در برابر چشمان افعى نگه داريم بازتاب. اند درمورد زمرد نوشته
صاحب خود داده و ثروت او را زياد  اين سنگ چشمان افعى را كور خواھد كرد و يا اين سنگ خلق و خوى اعتدال به

از نظر روانى آرامش و اعتدال ايجاد مى كند درباره معادن . بود خواھد كرد و يا باعث پيشگيرى از بيمارى ھا خواھد
و پودر  و يا اين كه چينى ھاى قديم از خرد... ه رومى ھا به اين جواھر و نوشته اند و يا عCق كلئوپاترا نيز بسيار

گوھر گرانبھا كرده اند و آن اينكه اثر  امروزه كشفيات ديگرى درباره اين. كردن آن در علم پزشكى استفاده مى كردند
.  ھستند كمك مى كندمى كنند و يا در جستجوى راه ھاى معنوى به كسانيكه مديتيشن. مثبت بر روح و روان دارد

حس برتر را در انسان قوى . ، حساسيت ھاى بى مورد و زودرنجى را از بين مى برد حالت ھاى دلواپسى و نگرانى
موسيقى  برخى معتقدند كه اين سنگ طلسم خوشبختى براى ھنرپيشگان و. قدرت بيان را زياد مى كند مى كند

 .ندارند بسيار خوب است ى كه با فرزندان خود تناسخىدانان است و براى پزشكان و راھيان سفر و پدران
 بيمارى - گرفتگى رگ ھا - فشار خون -ھاى قلبى  در بھبود ناراحتى: بر جسم فيزيكى نيز تأثيرات مطلوب دارد

 پاركين سون - رماتيسم - درد مفاصل - دردھاى ستون فقرات -دستگاه گوارش  -  كبد- مجارى كيسه صفرا -ديابت 
مى  تب و گريپ كودكان را درمان. آب زمرد چشمان خسته و ضعيف را تقويت مى كند. مفيد است يار صرع بس-

  .براى درد ناحيه ستون فقرات مى توان آن را مستقيم روى ناحيه دردناك قرار داد.كند
  .اين سنگ بر تمام چاكراھا بويژه چاكراى قلب تأثير مثبت مى گذارد

  .دوباره شارژ شود  آب جارى شسته و يكبار در ماه در برابر نور خورشيد قرار دھيد تابار استفاده در زير بعد از ھر
  ..اين سنگ به متولدين ارديبھشت و تير تعلق دارد

  

  اگر ھنرمند ھستيد
 Â«زمردÂ» ھنريتان را افزايش دھد مى تواند در افزايش ادراكات شھودى شما موثر باشد و نبوغ.  

كه به سنگ  «Âفيروزه»Â مدام در سفرھاى ھوايى ھستند اپيما ھستيد و يا به ھر علتىاگر خلبان يا مھماندار ھو
 شما احساس امنيتى بيشتر از شركت ھاى بيمه معتبر اعطا كند حامى ھم معروف است مى تواند به

Â شده ايد، سنگ و حتى اگر به ھر جور Cاعتيادى مبت Â«اونيكسÂ» اريتانبيش از ساير درمان ھاى ضداعتياد به ي 
وجود دارد به گردن آويختن  تا آنجا كه اين باور. باور كنيد سنگ درمانى براى ھر مشكلى چاره اى دارد. مى آيد

 .كند ياقوت قرمز، پيوندھاى زناشويى را محكمتر مى
 

 علم گمشده
Â«علم گمشدهÂ» علم ريشه شناسى، طبقه بندى و خواص  نامى است كه سنگ درمانگران و گوھرشناسان بر

  .درمانى سنگ ھا گذاشته اند
 مدتى است در اروپا، آمريكا و خاورميانه دوباره متداول شده است ريشه اى شش ھزار ساله سنگ درمانى كه

كاھنان مصرى و  منابع مكتوب زيادى از سابقه آن در دست نيست چرا كه عالمان اصلى اين علم كه. دارد
اين روش درمانى به دست اغيار بيفتد و   مبادا نسخه ھاى جادويىدانشمندان ھندى و چينى بوده اند از ترس آنكه

از ميان برده اند و كشف رازھاى اين علم را به عھده بشر امروزى  حق انحصارى آنھا از بين برود، منابع مكتوب را
  .نھاده اند

نيست اما ذھن  تبه غير از اطCعاتى مبھم، تكه تكه و ناقص از اين رشته درمانى چيز بيشترى در دس اكنون
جنبه ھاى رمزآلود زندگى براى مقاومت  جست وجوگر و نياز ھر دم فزاينده انسان به علوم ماوراءالطبيعه و افزايش

آن موجب شده است او با عزمى جزم دوباره به سوى كشف  در برابر توسعه و رواج تكنولوژى و مكانيزه شدن
  .را احيا كند «Âعلم گمشده»Â و بيش از ھر چيزھاى قديمى برود  رازھاى ناشناخته علوم و درمان

 كبود گردنبندى از ياقوت
Â«رامش پيروزÂ» اين رشته را از موسسه او از پنج سال پيش فعاليت در. گوھرشناس و طراح جواھر است(gia) 

 رگيك تكه سنگ بز. ساخت جواھرات سفارش مى گيرد وابسته به وزارت صنايع و معدن آغاز كرده و اكنون براى
Â«كوارتزÂ» فروشد بر ميز كارش جلوه مى. Â«اين . كوارتز كريستال طبيعى و تسكين دھنده سيستم عصبى است

كه در آن  اگر يك كوارتز در اتاقى. اخCلگر محيط را از بين مى برد و باعث آرامش انسان مى شود سنگ نيروھاى
  «Â.دھد  شما آرامش مىزندگى مى كنيد داشته باشيد انرژى منفى محيط را مى گيرد و به

ًمثC عقيق و كھربا سنگ ھايى ھستند  .پيروز، سنگ ھا را بنا بر منشاء به وجود آمدن آنھا تقسيم بندى مى كند
گاھى اوقات اين گدازه ھا روى گياھان . آتشفشان به وجود آمده اند يا گدازه ھاى «Âماگما»Â كه در اثر ذوب شدن

عقيق ھاى خزه دار از جنس اين نوع سنگ ھا ھستند كه . سرد شده اندحال به سرعت  جارى شده و در ھمان
  .مانده گياھان در آنھا ديده مى شوند باقى

Â«كارتيهÂ» ھر وقت شماره جديدى از مجله مربوط به نوآورى ھاى خودش در  طراح و جواھرساز مشھور فرانسوى
اين سنگ محبوب . در آن مى گنجاند «Â يمنىعقيق»Â ًكند حتما طرحى با استفاده از حوزه جواھر را منتشر مى

طبيعت  به غير از سنگ ھاى آتشفشفانى، سنگ ھاى كريستالى ھم در. سنگ طراح بزرگ جواھرات است ترين
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انواع سنگ ھاى كوارتز، سنگ  وجود دارند كه تحت شرايط خاص فشار و دما در اعماق زمين كريستال شده اند مثل
  .آماتيست، زمرد و توپاز

 

  
 تاثير  ماه، يك سنگ و چندينھر

اواسط ماه ناگھان اخبارگو به شنوندگان  مى گويند در اروپا كه تمايل به خرافات دوباره رواج يافته است در روزھاى
در ايران ھنوز به پديده سنگ ھا و  «Â!اعصابتان مسلط باشيد ًلطفا به. فردا ماه كامل است»Â :توصيه مى كند

ھرچند آخرين خبرھا حاكى است كه يك كلينيك سنگ . تفننى نگاه مى شود هسنگ درمانى به شكل يك قضي
  .افتتاح شده است درمانى در تھران

  .مخصوصى آمده است در بيشتر كتاب ھاى طالع بينى براى متولدين ھر ماه نام سنگ
ى خاصيت اين سنگ دارا. به گردن دارد گوھرشناس ما كه متولد آبان ماه است گردن بندى از ياقوت كبود

ياقوت كبود درد را كاھش مى دھد و . مثبت مى گذارد شفابخشى است و روى سلول ھاى پوست، مو و ناخن اثر
 .روماتيسم و نقرس به كار مى آيد براى بيمارى ھاى مزمنى چون

Â Â«پيروزÂ» ين روش را پايدار سنگ درمانى با ترديد نگاه مى كند اما استفاده از ا در عين حال كه به تاثير قطعى و
 .مى كند بى ضرر ارزيابى

Â درمان كسانى كه تمايل به خودكشى  به گفته او و طبق آنچه در منابع غير ايرانى خوانده است ابن سينا ھم در
سيترين به ھمراه ياقوت قرمز، سنگ . مى كرده است استفاده «Âسيترين»Â داشتند از سنگ كريستالى زرد رنگ

عCوه بر اين ھا . افسردگى و نگرانى است و عوارض ديابت را از بين مى برد داين سنگ ض. مخصوص آبانى ھاست
 ب !سلولى را ھم افزايش مى دھد، بنابراين استفاده از آن براى افراد چاق توصيه مى شود سوخت وساز

رامش »Â .يافت نمى شود راى انتساب ھر سنگ به يك ماه خاص، در اندك منابع باقى مانده از گذشته چيزى
زمان و بر اثر آزمون ھاى مختلف و بى شمار  معتقد است آنچه محرز است اينكه صحت اين انتساب در طول «Âيروزپ

 .درمانى به اثبات رسيده است از سوى پزشكان و درمانگران ساير علوم
ھاست و با ھر سنگ ديگرى استفاده شود قدرت آن  الماس كه يكى از قويترين سنگ ھاست، سنگ فروردينى

. اختkCت كليه و مثانه اثر مى گذارد و باعث تنظيم فعاليت آنھا مى شود الماس روى. را افزايش مى دھدسنگ 
تيروئيد و  اين سنگ، متعادل كننده روح و جسم است و بر روى. متولدين ارديبھشت ماه اختصاص دارد زمرد به

بيماران مبتC به پاركينسون ھم  نجالب است كه از اين سنگ براى درما. تصلب شرائين اثر مثبت مى گذارد
 .استفاده مى شود

Â است و يوگى ھا را در حال مديتيشن به سوى تمركز بھتر راھنمايى مى كند زمرد از نظر روانى الھام بخش.  
آنجا كه در  از. اعتياد را درمان مى كند سنگ سيليكاتى طبيعى و متعلق به متولدين مرداد ماه است اونيكس كه

استفاده از اين سنگ را به  ل پيش ھم اعتياد به الكل و آبجو وجود داشته است كاھنان مصرىشش ھزار سا
ھماھنگى روحى انسان مى شود و دلگرمى به زندگى را  اونيكس از لحاظ روانى باعث. معتادان توصيه مى كردند

وجب درمان اعتياد مى شده سنگ با باk بردن خودباورى و اعتماد به نفس م به نظر مى رسد اين. افزايش مى دھد
  .است

كبد اثر مى گذارد و فعاليت آن  فيروزه بر عملكرد نادرست. به متولدين آذرماه تعلق دارد «Âسنگ حامى»Âفيروزه يا
يكى از جالب ترين موارد وضعيت اھالى دى ماه . دھد قدرت و سوى چشم را ھم افزايش مى. را تصحيح مى كند

  .و در عين حال تمام سنگ ھا براى آنھا مفيد ھستند ندارندآنھا ھيچ سنگ به خصوصى . است
مرجان سنگى است كه از گياھان دريايى به دست مى . استفاده كنند «Âمرجان»Â متولدين اسفند مى توانند از

عCوه بر . دارد منشاء آن از كلسيم است بر روى استخوان ھا و بخصوص بيمارى راشيتيسم تاثير مثبتى آيد و چون
دھند و از اين طريق بيشتر با محيط خود كنار  به اين افراد كمك مى كند تا بتوانند انعطاف پذيرى خود را افزايشاين 

اين سنگ ضد اضطراب و كابوس است و به كسانى كه بدخواب يا . است آماتيست سنگ متولدين بھمن ماه. بيايند
  .مضطربند توصيه مى شود

 

فيروزه نيشابورى و طلسم 
 خوشبختى

ًتقريبا تمام سنگ ھاى آتشفشانى و كريستالى در . از اين ھاست امنه و گستره تاثيرات سنگ ھا بسيار بيشد
رنگ و  مثل فيروزه نيشابورى كه از نظر. ًمنشاء ظھور برخى از آنھا ھم منحصرا در ايران است .ايران يافت مى شوند

مى گويند در  «Âعجم»Â دارد اف و بدون رگه اىبه فيروزه نيشابورى كه سطح ص. قطر سنگ در دنيا بى نظير است
 .شناسند مى «Âشجر»Â حالى كه فيروزه رگه دار ساير نقاط را به نام

Â رسم نيست مردھا به خود جواھر  در ايران. به غير از فيروزه، كھربا ھم در شمال ايران توليد مى شود kًمعمو
آن ھم . خواسته بود «Âتوپاز آبى»Â د كه مردى از او سنگمى كن از سفارشى از مشھد ياد «Âپيروز»Â بياويزند اما

 يوگى ھا ھم بيشتر كوارتز سفارش. جوان كننده روح است و نيروى حيات را افزايش مى دھد براى اينكه اين سنگ،
متعلق به كشور  اوپال ھم كه از خانواده عقيق است، سنگى. مى دھند چون دنبال آرامش و تمركز ھستند

سنگ فشار خون را افزايش مى دھد و  اين. بر اساس مفاد طالع بينى ھا به ماه مھر تعلق دارداسترالياست و 
شما . معروف است و طرفداران فراوانى دارد «Âخوشبختى طلسم»Â افسردگى را از بين مى برد به ھمين دليل به

  .چه نوع سنگى به كارتان مى آيد
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  ١ یچاکرا
  عد و مقی اعضاء تناسلنيب:  محل در بدن

 وجه چي به ھاني استاد کاربرد دارد و دانشجوی چاکرا فقط براني فوق العاده اش ایروي نديبه علت تول: کاربرد
  . ندارندی کار١ ی با چاکراماراني بی با;تر رویچه در خودشان و چه در ک8سھا

  ٢ یچاکرا
   ستون فقراتی انتھااي ی تناسلی اعضایدرست با;:  در بدنمحل

 دي تولان،ي بدن، آقاعاتي ھا، شانه، لگن خاصره، اسپرم، تمام ترشحات و ماهي شونده کلري تکثیاعضا: کاربرد
 ی اعضای سرطان و غده ھا،یزي و کاھش خونری کردن دوران قاعدگیعاد:  بودن، خانمھامياسپرم و عق

  اني خانمھا و آقایتناسل

  ٣ یچاکرا
   ناف ريدرست ز: در بدنمحل

   به کل بدن دني خودکار، قدرت بخشی عصبستمي صفرا، سسهيستگاه گوارش،ک پشت، معده، کبد، طحال دني

  یشکم، بخش پا:کاربرد
  ۴ یچاکرا
  نهيدر مرکز س:  در بدنمحل

 مربوط به خون، یھايماري پوست، دستگاه گردش خون و تمام بنه،ي پشت، قفسه سيیقلب، قسمت با;: کاربرد
  ۵ ی حفره شکم چاکراه،ي رینييبخش پا
   ترقوه ی استخوانھاانيگلو، درست در م: ن در بدمحل

 تي گواتر، صدا، پشت گردن، آسم و حساسد،يروئي برونشھا، گلو، فک گردن، ت،ی ھا، قسمت صوتهير:کاربرد
   ی پوستیھايماري ب،ی تنفسیھا

  ۶ یچاکرا
   دو ابرواني میشانيپ:  در بدنمحل

 بدن، به علت حساس ی عصبستمي سز،يپوفي ھا، مخچخ، غدد ھنوسي س،یني ب،يیصورت، چشم، ضنوا: کاربرد
  . مي دھی می انرژ۶ ی به چامرامي مستقیاني با سه انگشت مچگاهيبودن ھ

  ٧ یچاکرا
  با; و مرکز سر، تاج سر:  در بدنمحل

 و دفع، ی بدن، چرخش خون، گوارشی عصبستمي سکند،يمغز مخچه، جمجمه، تمام بدن را کنترل م: کاربرد
 فقط از دي توانی می و حا;ت ضروریماري بصيدر صورت عدم تشخ (ھايماري بهيل و کی مھره اني بیدردھا
  دي استفاده کن٧ یچاکرا

  

  

  

  

 

 درمانی خواصسنگ ھا و 
  آن ھا

  

  آمتيست: نام کانی 

  تمرکز حواس ، تقویت قوای روحی ، رفع بيخوابی ، کابوسھا و اضطرابھا: تاثير روانی

سنگ شفا بخش ميگرن ، فشارھای عصبی ، تنظيم غدد و ھورمون ھا، سنگ درمان بيماری ھای : درمان جسمی 

  روحی

  شستشو در آب روان ، دو ساعت شارژ در نور خورشيد : روش شارژ
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  اکومارین: نام کانی 

  افزایش ھوش و قدرت بيان: تاثير روانی

  بيماریھای تنفسی ، رفع ناراحتی ھای گردن تقویت قلب ، انفارکتوس ،: درمان جسمی 

  دو ساعت نور خورشيد/ ھر چھار روز در آب روان : روش شارژ 

  

  )قيق سليمانیع(اوپال : نام کانی 

افزایش نيروھای مثبت و صفتھای خوب ایجاد شادی ، روشنایی و شم قوی ، رفع نگرانی و افسردگی :تاثير روانی

  وسستی

ناراحتی ھای گوارشس معدن و روده ، گاستریت سرطان خون ، کم خونی ، تقویت قلب و جریان : درمان جسمی 

  خون

  نور خورشيد/در اب روان : روش شارژ 

  

  )عقيق سياه(انيکس : نی نام کا

  نيرودھی و تقویت و حمایت در برابر نيروھای منفی و اندوه و تاثرات روحی: تاثير روانی

  تقویت قلب و جریان خون بھبود پس از عمل جراحی. تقویت پوست و مو، ناراحتيھای شنوایی : درمان جسمی 

  ر ھر ماهقرار دادن در خاک گلدان د. شستشو یک بار در ھفته : روش شارژ 

  

  )دلربا(اون تورین : نام کانی 

  آرامش و بردباری ، خونسردی و سCمتی: تاثير روانی

  رفع ناراحتيھای قلبی و پوستی و تقویت سيستم عصبی: درمان جسمی 

  آب و خورشيد// ماھی دو بار : روش شارژ 

  

  چشم ببر: نام کانی 

   ، رفع آسم و تقویت افراد ضعيفایجاد گرما و تحرک ، افکار مثبت و تمرکز: تاثير روانی

  تقویت استخوانھا و مفاصل کبد ، گرما بخش: درمان جسمی 

  آب و خورشيد//دو تا سه بار در ماه : روش شارژ 

  

  عقيق: نام کانی 

تقوینت رشد جسمی . دفع انرژی ھای منفی و رفع انسداد ھای روحی ، افزایش تمرکز و قوای مغزی : تاثير روانی

  و مغزی کودکان

تقویت کليه و کبد ، مغز و قلب و دستگاه گوارش،دفع سر دردو گرفتاریھا ی عضCنی و خستگی : درمان جسمی 

  چشمھا ، مناسب دوران بارداری

  آب و خورشيد: روش شارژ 
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  فيروزه: نام کانی 

  جذب نيروھای مثبت ، شادی آور ، حامی اعتماد به نفس و استقامت ، دفع امواج منفی: تاثير روانی

قدرت شفا بخشی بيکران در انواع بيماریھای ویروسی و باکتریایی ؛ چشم سوءتغذیه و : درمان جسمی 

  مسموميتھای خونی

  قرار دادن در نمک خشک خاک خشک و دور از افتاب: روش شارژ 

  مروارید:نام کانی 

  از بين بردن اضطراب و نگرانی و ایجاد ابتکار و الھام بخشی: تاثير روانی

  تقویت غدد ، اعصاب ، و عضCت ، رفع کمبود کلسيم: ی درمان جسم

  یک بار در ماه در نمک خالص: روش شارژ 

  

  یشم: نام کانی 

  ایجاد شادی ، نظم و تعادل و عشق: تاثير روانی

  تقویت گردش خون ، سيستم عصبی و سيستم ایمنی بدن: درمان جسمی 

  شستشو در آب در ھر ماه: روش شارژ 

  

  کھربا: نام کانی 

  سيستم وجودی را پاک و تصفيه می گرداند: تاثير روانی

کمک به کار کبد ، غدد مترشحه داخلی و رفع التھابات مفاصل و رماتيسم و کمر درد و آسم و : درمان جسمی 

  عفونتھا ، رفع بيماریھای دھان و دندان

  شستشو در آب جاری شارژ با نور خورشيد: روش شارژ 

  

  kجورد: نام کانی 

  سنگ عشق و دوستی ، افزایش آگاھی و رفع بن بستھای احساسی آرامش بخش: روانیتاثير 

  رفع دردھای عصبی ؛ گزش حشرات ، فشار خون و غدد لنفاوی: درمان جسمی 

  یک بار در ھفته در نمک خشک دریا: روش شارژ 

 بيماریھای گوناگون یاد آوری  در فھرست پایانی این مقاله ، خCصه ای از آثار درمانی ھر یک از سنگھای مذکور در-

  :می شود 

  سنگ یشم: آرامش بخش 

  یاقوت کبود ، کھربا: ارتروز 

  کھربا: التھاب مفاصل 

  یاقوت کبود ، فيروزه: التھاب سينوس ھای فکی 

  کھربا ، زبر جد طCیی: آسم 
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  کھربا ، یشم: آفت 

  عقيق سرخ: انگيزش آگاھی 

  الماس: تقویت آگاھی درونی 

  اکھرب: آلرژی 

  فيروزه ، kجورد: افسردگی 

  یاقوت ، کریستال سنگ: احساس ضعف و ناتوانی 

  یشم ، الماس: تقویت اراده 

  یاقوت: اختCل گردش خون 

  کریستال سنگ: استرس و فشارھای روانی 

  عقيق قرمز ، kجورد: اصCح شخصيت 

  رزبر جد طCیی ، یاقوت: اضطراب درونی 

  kجورد: اعتماد به نفس 

   کھربا:اگزما 

  یشم ، عقيق سرخ: التھاب روده و معده 

  یاقوت ریال کریستال سنگ: افزایش انرژی 

  کریستال سنگ: رفع انسداد انرژی و درمان چاقی 

  کریستال سنگ ، عقيق سياه: مشکCت روحی و احساسی 

  زبرجد: بيماریھای مغز استخوان 

  زبرجد و یشم: افزایش باروری 

  فيروزهیاقوت ، کھربا ، : برونشيت 

  زبر جد آبی: بی اشتھایی 

  زبرجد: افزایش قدرت بيان احساسات 

  عقيق سياه: درمان بی تفاوتی و بی عCقگی

  یاقوت قرمز: مسموميت 

  عقيق سياه ،کریستال سنگ ، یشم: خستگی و سردی پاھا

  کھربا: تورم پاھا 

  یشم ، عقيق سياه و کریستال سنگ: پایداری و ثبات 

  کھربا، کریستال سنگ ، زبرجد طCیی: ھا اختkCت ستون مھره 

  الماس ، یاقوت کبود: جلوگيری از پيری زود رس پوست 

  کھربا ، زبر جد: تبخال 

  یشم و زبر جد طCیی: درمان ضعف اعصاب

  سنگ کریستال و عقيق سياه: مشکCت وزن 

  کریستال سنگ: رفع حستگی چشم و تقویت بينایی 

  فيروزه ، کھربا: دفع چشم بد 

  الماس ، یاقوت: ع حسادت رف
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  kجورد: رفع احساس حقارت 

  کھربا ، یاقوت کبود: خارش پوست

  کربستال سنگ: خستگی 

  الماس و یشم: ایجاد خلوص 

  یاقوت کبود ، زبرجد آبی: مشکCت خواب 

  عقيق: خواب گردی 

  یشم سرخ: تنظيم قند خون 

  یشم ، زبرجد طCیی ، یاقوت کبود: درد اعصاب 

  کھربا: درد صورت 

  یشم: پاکدامنی 

  kجورد: درمان درون گرایی 

  عقيق سرخ: درمان دلسردی و یاس 

  عقيق سرخ: دلواپسی مفرط 

  کھربا ، یاقوت کبود: دمل و کورک 

  kجورد: حمایت از دوستی و محبت 

  الماس: دیابت 

  یاقوت ؛ کریستال سنگ: نرمی استخوان 

  کھربا: تحریک رشد 

  ق نارنجیعقيق خزه ، عقي: رشد جنين 

  یاقوت: زوال روحی 

  زبرجد طCیی ، عقيق خزه: بيماری ھای روده بزرگ 

  عقيق ، یشم ، سرخ: بيماریھای روده کوچک 

  کریستال سنگ: روشن بينی و ھوشياری 

  کھربا ، عقيق سرخ: درمان زخم ھا 

  زبرجد: زکام 

  فيروزه ، kجورد: زگيل 

  کھربا، یاقوت کبود: زونا

  کھربا ، عقيق سياه:  ھا انحرافات ستون مھره

  عقيق ، کریستال سنگ ، یاقوت کبود: سر درد

  زبرجد: سر دردھای پشت سر

  یاقوت کبود: سر دردھای پيشانی

  کریستال سنگ: مراحل اوليه سرطان

  کھربا ، فيروزه: سرفه 

  کریستال سنگ: سرگيجه 

  فيروزه: سرما خوردگی 
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  kجورد ، الماس: سکته 

  کبود ، kجوردیاقوت  :سنگھای عرفانی 

  فيروزه ، کھربا: سنگھای پيشانی و حامی 

  عقيق سرخ ، فيروزه: دفع سنگ کليه و مثانه 

  یشم: دفع سنگ کيسه صفرا 

  یاقوت کبود ، کھربا ، عقيق سرخ: سياتيک 

  کریستال سنگ: سوختگی 

  عقيق سرخ: درد سياھرگ ھا 

  زبرجد ابی ، فيروزه ، کھربا: سياه سرفه 

  عقيق خزه ، کھربا: نوس پيشانی درمان التھاب سي

  عقيق: درمان کمبود شجاعت

  یاقوت کبود: حفظ بينایی 

  الماس: درمان خجالتی بودن 

  کھربا: تصلب شرایين 

  عقيق سرخ: شکاکی 

  عقيق ، یشم: ناشنوایی 

  کھربا: شوره سر

  عقيق سفيد: افزایش شير مادران 

  عقيق ، الماس: صرع 

  کھربا ، یشم :صفرا

  کریستال سنگ: دن ضد عفونی کر

  یشم ، عقيق سرخ ، یاقوت کبود: عادت ماھانه دردناک 

  یاقوت ، زبرجد ، kجورد: عصبانيت وغضب 

  کریستال سنگ ، یاقوت کبود ، فيروزه ، کھربا: عفونت 

  کھربا ، یاقوت ، فيروزه ، عقيق سياه ، زبرجد ، یشم: تقویت عضCت 

  کریستال سنگ: تيروئيد

  ردkجو: رفع غم و غصه

  یاقوت: فشار خون پائين 

kیاقوت کبود ، زبرجد: فشار خون با  

  kجورد: تقویت فکرو اندیشه 

  یاقوت: فلج اطفال و فلج نيمه بدن 

  زبرجد آبی: تپش قلب 

  یاقوت kجورد: تقویت عروق خون رسان قلب

  یاقوت: اختkCت ضربان قلب

  یاقوت: درد قلب
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  زبرجد: دفع کابوس ھای شبانه 

  یشم ، عقيق سرخ ، زبرجد آبی ، یاقوت کبود : تقویت کبد

  کریستال سنگ ، کھربا: تقویت رباط ھا

  یاقوت ، عقيق سرخ: کاھش کلسترول

  عقيق :کمبود کلسيم 

  یشم ، عقيق سرخ ، فيروزه: بيماریھای کليه 

  یاقوت: کم خونی 

  کریستال سنگ ، kجورد ، یاقوت: تمرکز فکر 

  عقيق سرخ: مسموميت 

   عقيق سرخ:ترک سيگار 

  حمام آب یشم: مشکCت تعریق 

  یاقوت کبود ، فيروزه: لکنت زبان 

  کریستال سنگ: تقویت مغز 

  یاقوت کبود kجورد : ریزش مو

  عقيق سرخ: افزایش انرژی زندگی 

  یشم ، زبرجد: ھپاتيت 

  الماس: یائسگی 

  عقيق سرخ ، یشم: یبوست

  یشم: یرقان 

  کتاب : منبع 

  

  

  

 عزت نفسسنگ « سنگ عقيق يا .

 (قرمز)«
رنگ ھاينارنجي تيره اين . مي رود براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار

و دوم و سوم در اين سنگ است و باعث حس امنيت  سنگ به خوبي بيانگرنيروي تقويت كننده چاكراھاي اول
سنگ،عشق و ع8قه را در بين والدين و رنگ موجود در اين  رگه ھاي صورتي.و عشق به خويشتن مي شود
 .ھمچنين براي بيماريھاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود اين سنگ. فرزند تقويت مي كند

 

 سنگ را در با;ي پوست نگه داشته و براي مدت چند دقيقه بصورت دايره وار حركت براي اين كار بايد

  انرژيھاي موجود در سنگ.دھيد

 :ميباشد ات شفابخش زيرعقيق قرمز داراي اثر

 

 

 دردھاي ماھيچه اي درمان بيماري ھاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و ھمچنين
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 عصبي درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري ھاي

 

 ماھيچه اي درمان بيماري ھاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و ھمچنين دردھاي

  جھت درمان بيماري ھاي کمر درد ، پا درد ،به طور کلي سنگ عقيق 

 

 العاده چرا که حرکت فوق. استخوان درد و ھمچنين دردھاي ماھيچه اي مناسب و مفيد است 

 

 

 جذب نموده و تشکيل يک ي آن باعث گرديده است که مدارات و ذرات شفابخش را به سوي خويش

 

 

 . انرژي شفابخش قوي دھد

   

  شما مي

  رنگ سبز مشاھده کنيد مرکز ، امواج ساطع شده از اين سنگ را بهتوانيد با کمي ت

 . اين انرژي در عقيق قرمز ھميشه به رنگ سبز است .

 

 : طريقه استفاده
 

  قرمز را به مدت ده دقيقه داخل مقداري آب نمک قرار داده و پس از آن يک قطعه سنگ عقيق

  سپس آن را به مدت ده الي. گذاريدنموده و به مدت پنج دقيقه در آفتاب ب عقيق را خارج

  اين عمل را روزي يک الي دو بار تکرار کنيد. دقيقه بر روي محل درد قرار دھيد  پانزده

  چنانچه سه بار محل درد داغ شد، نشانه ي بھبودي مي باشد و ديگر نياز به انجام اين .

  منجر نخورد ؛ چرا کهبھتر است در اين مدت استراحت نموده و محل درد تکان . روش نيست 

  شفا داغ شدن محل درد گوياي انجام عمل.( به خارج شدن انرژي ھاي درماني مي شود 

  (. درماني مي باشد

 

 بيماري ھاي عصبي درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و

  سنگ عقيق قرمز داراي

 

   خورده باشد ، ضعيف است وسنگ عقيق قرمز تراش اين انرژي چنانچه. انرژي مغناطيسي است

 باشد ، جھت درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع فقط در صورتي که سنگ تراش نخورده

 

 

  در اين روش وجود انرژي درمان و تلقينات مثبت. عصبي مفيد است  سر درد و بيماري ھاي

  اين روش به علت طو;ني بودن زمان درمان، بيان نمي شود . نيز موثر است

 

 سياه سنگ عقيق.2

 

  عقيق سياه خواص

اين سنگ ھنگام ھجوم . منفی حمايت کند تواند ما را در برابر امواج عقيق سياه به ھمراه سنگ کريستال می
 .شود احساسات مؤثر واقع می
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  ھمچنين به حل موانع درونی و رسيدن به آگاھيھای تازه و

 کند آنھا به سطح ذھن کمک می آمدن

کند، دارای عمل تقويت کنندگی بر روی  آسان می ھارا کند،عملکرد روده  را زياد میعقيق سياھتمرکز.
 .باشد می ھا و قسمت پشت استخوانھا ، ستون مھره

 oعقيق سيا:عCقگی درمان بی تفاوتی وبی

 عقيق سياه ،: خستگی وسردی پاھا

 کریستال وعقيق سياه سنگ:مشکCت وزن

 سياهکھربا ،عقيق  : انحراف ستون مھره ھا

 سياه کھربا ، یاقوت ، فيروزوعقيق :تقویت عضCت

 سنگ عقيق آبی.3

 

  گرفته است تشکيل می اين سنگ از تجمع کوارتزھايی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل

  ای که در عھد باستان در سيليسھای نيم شفاف متبلور شده( شود ، و از گروه کلسدوئين 

  معمو; به رنگھای آبی ، است که)  می کردند امر جواھر سازی از آن بسيار استفاده

  آن را در کشورھای برزيل ، خاکستری ، قھوه ای ، بژ و صورتی ديده می شود و می توان

  آلمان ، مکزيک و ايا;ت متحده آمريکا يافت

 

  تأثير در بدن

 

  عقيق برای بيماری ھا و

  ی برای دستگاھھای توليد مثلموثر است و ھمچنين دارويی تقويت ناتوانيھا ی چشمی بسيار

  زيرا در دوران بار داری بسيار تأثير: از روح جديد حمايت می کند  می باشد و در واقع

  می توانيم از اين سنگ برای درمان سردردھا ، گرفتگيھای عض8نی و دردھای . برنگيز است

  ستات، احتقاق وبرای معالجه بيماری ھای صرع ، کليه ، روده ، پرو. استفاده کنيم  پشت

  سنگ عقيق ريه ھا ، معده ، کبد و مغز را. ورم ھا نيز می توانيم از آن کمک گيريم 

  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

  توصيه می شود آن. را از ما دور می کند  فیموانع درونی را از بين می برد و انرژی من

  منفی بدور باشيد را در آپارتمانھا بکار بريد تا نيروی

 

  نشان طالع بينی

 

  اختصاص دارد عقيق به نشانه گاو نر و عقرب

 

  محل چاکرا

 

 بھتر است از عقيق نارنجی استفاده شود اين سنگ برای چاکرای خارجی به کا رمی رود که

 

  خصوصيات

 

  کوفتگی چشمھا می توانيد از قطعه ای عقيق بر روی پلکھايتان به مدت در مواقع خستگی و

  دقيقه در روز استفاده کنيد ٢٠الی  10

 

  فروش و نگھداری
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  به صورت سنگھای نتراشيده ، صيقلی و براق ، داخل زنجير يا در بازار فروش سنگ عقيق

  شما می توانيد آن را در: يار ساده است نگھداری از عقيق بس . جواھرات ديده می شود

 جاری بشوييد و يا احتما; در اشعه خورشيد قرار دھيد ھفته يک بار در آب

 : مھمترين خواص ;جورد

 

  تسکين دردھای سر .1

 

  برای فشار خون با; موثر .2

 

  تحريک کننده قوای ذھنی .3

 

 درک شھودی تقويت کننده قوه .4

 

 سبز سنگ عقيق.4

 

 :ص عقيق سبزخوا

 

  عقيق

 باعث سبز که معروف به خزه است،

  شود اعتماد به نفس در وجود ما مي

 قرار دادن آن در منزل فضاي. دھد مي و قدرت ايمني

  عقيق. کند ايجاد مي دلپذيري را

 مؤثر سبز براي ديابت و متعادل ساختن درصد قند خون ھم

  در ضمن استفاده از آن به فرد. است

 ددھ مي آرامش

 سنگ عقيق زرد.5

 : عقيق زرد خواص

 دستگاه گوارشی که شامل شکم، کيسه صفرا، معده، کبد، طحال، ناراحتيھای مربوط به اندامھای

  سنگ عقيق صورتی.6

 :خواص

��دن از ���، رو��و�	 �� ��� و���	، ر��  ا��
	 در ���، دور
� رزق و����روز� و ���% و ا��
	  #$ و#"!، از ��  ��دن ���، 

از �/، ��ا�.�م ��, ��ره�، ا'��% د*� و ��(وردن )�'�ت، 
(ن �! ه
�0م ���ز 32اب دارد، �234 در ��درد، ���01	 و  ه��اه	

 ا��ژ� 4
�	 ، دور ��دن7٢�3�% ���6ا� 
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 : درمانی تاریخچه سنگ
 

به عنوان (Gem Therapy) تحت نام سنگ درمانی که از ديرباز در زمره درمانھای طبيعی بوده ، امروزه
 . يکی از رشته ھای طب مکمل معرفی و طبقه بنده می شود

 
گسترده مردم جھان طی  استفاده از خواص درمانی سنگ ھای نيمه قيمتی و گوھرھا برخCف استقبال

شواھد کار برد سنگھای طبيعی  .سالھای اخير، موضوع جديدی نيست بلکه ھزاران سال قدمت دارد
 . به چشم می خورد تلف در قديمی ترين تمدنھای بشریبرای درمان بيماريھای مخ

 
 :قيمتی برای برا ساس اين شواھد ، در طول تاریخ از سنگھای قيمتی و نيمه

  مقاصد درمانی -1
  تاثيرات نامطلوب محيطي محافظت افراد در برابر بCيای طبيعی و -2

 .استفاده می شده است
 

چنين به .  پيش از ميCد باز می گردد ۴ گوھرھا به ھزاره خواص درمانی قديمی ترين گزارشھا در مورد
 کتيبه ھای سومری و متون علوم ودايی مربوط به ھند باستان ، کھن ترین آثار بر جای نظر می رسد که

تھيه پودر  ،دستورات دقيقی درمورد)آیورودا(در طب سنتی ھند . مانده از این دانش قدیمی می باشند 
متون و دستورات این طب تا  . با سنگھای شفا بخش وجود دارد) مخلوط حاوی الکل (، خـــمير و الگزير 

درآمریکا ، اروپا و ھند بکار گرفته می  به امروز حفظ شده و توسط پزشکان آن در سراسر دنيا و بخصوص
  .شود

ه ، می از کاربرد سنگھا برای مقاصد درمانی صحبت به ميان آمد ازجمله آثار قدیمی ودایی که درآنھا
  : داشت توان به این موارد اشاره

 
 Ratnaparikshaν  

ν Mani-Mala  
 Graha-gocara Jyotishaν  

 Garuda Puranaν  
 Brhat Samhitaν  

 Agni Puranaν  
   

حدود (“کتاب امپراطور زرد”. درمانگران از خواص ارتعاشی سنگھا آگاه بوده اند  در چين باستان نيز
 نگاشته و گرد آوری شده دارای توضيحات فراوانی در مورد گوھرھا" چی يو"سط که تو) قبل سال۵٠٠٠

گوھرھا و  امروزه نيز کشور چين يکی ازبزرگترين عرضه کنندگان. و تاثير آنھا بر بدن انسان است 
 . سنگھای شفابخش در سراسر دنيا است

 
 چرمی کوچک با خود حمل می شده است سنگھا را در کيسه ھای در یونان باستان، به مردم توصيه

خود بياویزند یا بصورت الگزير ، پودر يا معجون از راه خوراکی استفاده  کنند، بصورت گردنبند به گردن
بيماريھا ،  ،از انواع) که به اعتقاد آنان علت بروز بيماری بودند ( اين وسيله از ارواح پليد  نمایند تا به

  .نندچشم زخمھا و بCيا و فجايع در امان بما
 يونانی نيز از قدرت ويژه و منحصر به فرد سنگھای شفابخش صحبت کرده ارسطو فيلسوف مشھور

 .است
 

ِسنگھای صيقل داده شده را  روميان نيز تحت تاثير آموزه ھای يونان و ساير تمدنھای باستانی ، ھمواره
و شمشير خود از آنھا در زره و سپر  برای رفع بيماری و بد شانسی با خود حمل کرده و در جنگ ھا

 .استفاده می کردند
 

 : استفاده از انگشتر با نگين در دين مبارک اسCم نيز
  عقيق -
  فيروزه -
  حجر الشمس -

 نگين انگشتری بر دست داشته" توصيه شده و با استناد به کتب دينی ، ائمه اطھار غالبا به مومنين
 .اند
 
 

گوھر ھا و سنگھای شفا بخش  يز توجه و عنایت ویزه ای بهدانشمندان ایرانی در دوره پس از اسCم ن
ِجواھر شناسان عھد ھارون الرشيد خليفه  از“ صباح بن عمران”داشته اند که از این ميان می توان به 

ابن سينا ، حکيم عاليقدر .اشاره نمود“ منافع اkحجار” منجم و مولف کتاب“ عطاربن محمد”عباسی و
 . استفاده می كرده است» سيترين«خودكشى از  ايل بهپارسی نيز ، در درمان تم
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الجماھر فی "ارزشترين و مھمترين کتب گوھر شناسی ايران ، کتاب  شاید به جرات بتوان گفت پر

 معروف به رساله(“تنسوخنامه ايلخانی” ابوريحان بيرونی به زبان عربی و رساله  تاليف“ الجواھر
عھد  تنسوخنامه ایلخانی که در. به زبان فارسی است تاليف خواجه نصيرالدين طوسی )جوھريه

تحریر  و به امر او توسط خواجه نصير الدین طوسی به رشته)  ه ق۶۶٣-۶۵٣(پادشاھی ھCکوخان
  . درآمده ، شامل منافع و خواص و صفات گوھرھا و سنگھای بيش بھا است

 
کتاب معروف  در)  اروپای قرون وسطی(درقرن دوازدھم ميCدی-"  ھيلد گارد - درمانگر زن صاحب نام  یک

از فراز .قيمتی پرداخته است به طور مفصل به توضيح خواص درمانی سنگھای نيمه" فيزيکا"خود به نام 
پزشکان برای درمان بيماريھا بايد ديدی کل  ” :ھای این کتاب مناسب است به این مفھوم اشاره شود

عوامل محيطی نظير ارتعاشات در يافتی از سنگھای تاثير  نگر نسبت به وجود انسان داشته باشند و
 “. ھا لحاظ کنند شفابخش را نيز در درمان بيماری

 
بيماران خود ، با توجه به ) واستراحت کافی عادات غذايي،خواب(ھيلدگارد ضمن اصCح عادتھای زندگی 
 درمانھای طبيعی يکی از اين. درمان ھای طبيعی می پرداخت طالع نجومی و طبايع افراد مختلف ، به

برروی نقاطی از بدن و نوشيدن آب از ظرفی بود که سنگھای شفابخش  شامل قراردادن سنگھای خاص
 . در آن قرارداده شده به مدت يک شبانه روز

 
در مورد ويژگيھای شفابخش سنگھا و مواد  -  پرآوازه ترين پزشک اروپا در دوران رنسانس- پاراسلسوس 

و فرمول شيميايی آنھا به بررسی و مطالعه پرداخته  ص با ساختمان فيزيکیمعدنی و ارتباط اين خوا
بدنبال کسب تجربيات متعدد، به اين نتيجه رسيد که از سنگھای  او پس از سالھا مطالعه و.است 

 خـــــرد شـــده می توان نه تنھا برای درمان عCيم بيماريھا، بلکه برای عCج دkيل ساييده شده و يا
 .ماری ھم استفاده کردعميق بي

 
ھنوز ھم عليرغم گذشت چندین قرن، سرلوحه کار  رويکرد پاراسلسوس به سCمت و درمان بيماريھا

 :بود او معتقد. پزشکان کل نگر امروز است 
 
و آگاه درون ما انسانھا  تنھا يک منشا برای سCمتی وجود داردکه آن ھم نيروی نامحدود ، پرقدرت "

تنھا دليل بروز بيماری اين است که شفاگر . ، می تواند ھمه بيماريھا را درمان کنداست و شفاگر درون 
من درھنگام درمان . توجھی ما ، دچار ضعف و ناتوانی شده درون بخاطر عادتھای ناسالم زندگی و بی

 ".تا نيروی شفابخش درونی آنان را دوباره زنده کنم تCش می کنم" بيمارانم صرفا
 
 

 ساعتچی کيارشدکتر : تاليف 
چندین بار در موزه  که در طی سال اخير" آشنائی با ارتعاشات شفا بخش سنگھا"بخشی از سخنرانی 

 .سنگھای شفا بخش برگزار شده است ھای نياوران، سعد آباد و دفينه به مناسبت برگزاری نمایشگاه

  

  

  

 ی انھا روري و تاثیمتي قیخواص سنگھا
  ٣موجودات 

  

  

    

 بدبيني و منفي گرايي را از وجود فرد دور مي كند و به او صفا و پاكي  » سنگ شفا دھنده  «يا    لعل بنفش    
اين سنگ احساس حقارت و خودكم بيني را در فرد از بين مي برد و به او يك چشم انداز معنوي مي . مي بخشد
سنگ آرامش « با يا كھربا كھر. آرامش و صبر را در شخص افزايش مي دھد و قلب را سبك مي كند. بخشد
انرژي ھاي منفي را از فرد دور مي . نوعي كريستال است كه به اعصاب شخص آرامش مي بخشد» دھنده 

اين سنگ ھمچنين در طي مراقبتھاي بعد از عمل . كند و او را تشويق مي كند كه زندگي را زياد سخت نگيرد
  .  باشدطفجراحي مي تواند آرامش دھنده ھيجانات و عوا
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نوعي كريستال است كه براي تقويت » سنگ استرس «  ھماتيت ھماتيت يا اني آقای شفا بخش برایسنگھا
اين سنگ ھمچنين خ8قيت فرد را . منطق ، توانائيھاي رياضي ، تفكر منطقي و دانش عميق بكار مي رود

 سوي صاحب آن باز مي ھماتيت ھرگونه امواج منفي را به. افزايش مي دھد و باعث افزايش تمركز مي شود
اين كريستال مثل تكه اي آھنربا ، درد پا يا درد كمر را . گرداند و مانع از استرس و فشار روحي شما مي شود

ھماتيت براي رفع بيخوابي نيز مورد . جذب مي كند و براي رفع دردھاي عض8ني يا مفاصل نيز مفيد است
  . استفاده قرار مي گيرد

  

  

  

  

  

    

باعث تقويت انرژيھاي دروني فرد مي شود و ترديد و دو دلي و بي ثباتي او » سلطان سنگھا « يا        الماس 
الماس باعث تحرك و شادابي شخص . ھرچه كيفيت اين الماس بھتر باشد اثر آن بيشتر است. را از بين مي برد

سنگ «  كه  »بخش  آرامش ريستالك« يشم سبز يشم سبز يا . مي شود و عزت نفس او را افزايش مي دھد
اكثر مردان شرق دور ، با فوايد اين . نيز ناميده مي شود، تقويت كننده چا;كي و چابكي فرد است» ورزش 

كساني كه از اين سنگ استفاده كرده اند مي گويند پا به پاي افزايش س8متي فرد ، رنگ اين . سنگ آشنا ھستند
يشم سبز به احساسات .  بگيريد رنگ آن روشنتر مي شودسنگ تيره تر مي شود و ھر چقدر از س8متي فاصله

و عواطف فرد آرامش مي دھد و باعث تقويت قواي جسماني او بعد از جراحيھاي كوچك ، ط8ق ، ضايعه 
بعضي ھا نيز مي گويند اين سنگ خوش شانسي مي . دردناك مرگ نزديكان ، يا از دست دادن شغل مي شود

  .آورد
  

  

   
  

  

           

ھنگامي كه در . تقويت كننده نيروي جنسي و قواي جسماني است» سنگ نيروي جنسي «  حجر سي8ن يا       
جريان زندگي روزمره دچار خستگي و محروميت و بي مھري قرار مي گيريد حجر سي8ن مي تواند قواي 

يت كننده قواي جنسي  تقوينحجر سي8ن ھمچن. تحليل رفته را به شما بازگرداند و به شما روحيه و نشاط ببخشد
  . است

  

  

  

  

يكي از مھمترين سنگھاي شفابخشي است كه قدرت پاك » سنگ شفابخش اساسي «       لعل بنفش لعل بنفش يا 
براي دور كردن . كنندگي و تصفيه نفس را دارد و ھمه انرژي ھاي منفي را از وجود مرد بيرون مي راند

 دفتر كار خود نگھداري يا تكه سنگ لعل بنفش را در خانه نيروھاي منفي از وجود خويش ، مي توانيد چند
اگر از نگراني و اضطراب رنج مي بريد يا مشكل تنفسي داريد چند تكه كوچك از اين سنگ را در جيب . كنيد

لعل بنفش ھمچنين براي درمان ميگرن و دردھاي مفاصل مفيد . پيراھن خود بگذاريد تا نزديك سينه تان باشد
 Lapis(سنگ ;جورد :  توان به موارد زير اشاره كرد ي سنگھاي شفابخش براي مردان ، ماز ديگر. است

Lazuli : (  تحريك كننده قواي ذھني و تقويت كننده قوه درك شھودي  

  

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

    »یسنگ درمان «دهي به پدینگاھ
  

  

     سنگیآرامش با جادو  

  

    

 شي را افزاتانير شما موثر باشد و نبوغ ھنی ادراكات شھودشي تواند در افزایم» زمرد «دي ھنرمند ھستاگر
 كه به »روزهيف« ھستند يی ھوای مدام در سفرھای به ھر علتاي و دي ھستماي مھماندار ھواپاياگر خلبان . دھد

 معتبر اعطا كند و مهي بی ھاركت از ششتري بیتي تواند به شما احساس امنی ھم معروف است میسنگ حام
 تانياري به ادي ضداعتی درمان ھاري از ساشي ب»كسياون« سنگ د،ي مبت8 شده ایادي اگر به ھر جور اعتیحت
 باور وجود دارد به گردن نيتا آنجا كه ا.  داردی چاره ای ھر مشكلی برای سنگ درمانديباور كن. دي آیم
  .  كندی را محكمتر ميی زناشویوندھاي قرمز، پاقوتي ختنيآو

  

   گمشده علم

  

 و خواص ی طبقه بند،ی شناسشهيسان بر علم ر است كه سنگ درمانگران و گوھرشناینام»  گمشدهعلم«
 دوباره متداول شده انهي و خاورمكاي است در اروپا، آمری كه مدتیسنگ درمان.  سنگ ھا گذاشته اندیدرمان
 ی كه عالمان اصلچرا ستي از سابقه آن در دست نیاديمنابع مكتوب ز.  شش ھزار ساله داردی اشهياست ر

 روش ني ايی جادوی بوده اند از ترس آنكه مبادا نسخه ھایني و چیشمندان ھند و دانی علم كه كاھنان مصرنيا
 برده اند و كشف اني برود، منابع مكتوب را از مني آنھا از بی و حق انحصارفتدي باري به دست اغیدرمان
 نيقص از ا مبھم، تكه تكه و نای از اط8عاترياكنون به غ. ند نھاده ای علم را به عھده بشر امروزني ایرازھا

 انسان به علوم ندهي ھر دم فزاازي اما ذھن جست وجوگر و نستي در دست نیشتري بزي چیرشته درمان
 و ی مقاومت در برابر توسعه و رواج تكنولوژی برای رمزآلود زندگی جنبه ھاشي و افزاعهيماوراءالطب

 ی ناشناخته علوم و درمان ھای كشف رازھای جزم دوباره به سوی است او با عزمشده شدن آن موجب زهيمكان
  .  كندايرا اح» علم گمشده «زي از ھر چشي برود و بیميقد

  

   كبود اقوتي از یگردنبند

  

 رشته را از ني در اتي فعالشياو از پنج سال پ.  گوھرشناس و طراح جواھر است»روزي پرامش«
. ردي گی جواھرات سفارش م ساختی و معدن آغاز كرده و اكنون براعيوابسته به وزارت صنا) gia(موسسه

 دھنده ني و تسكیعي طبستاليكوارتز كر«.  فروشدی كارش جلوه مزيبر م» كوارتز« تكه سنگ بزرگ كي
اگر .  شودی برد و باعث آرامش انسان می مني را از بطي اخ8لگر محیروھاي سنگ ننيا.  استی عصبستميس
 ی و به شما آرامش مردي گی را مطي محی منفی انرژدي داشته باشدي كنی می كه در آن زندگی كوارتز در اتاقكي

 يی و كھربا سنگ ھاقيًمث8 عق.  كندی میم بندي سنگ ھا را بنا بر منشاء به وجود آمدن آنھا تقسروز،يپ» .دھد
 ی گدازه ھا روني اوقات ایگاھ.  آتشفشان به وجود آمده اندی گدازه ھااي» ماگما«ھستند كه در اثر ذوب شدن 

 نوع سنگ ھا ني خزه دار از جنس ای ھاقيعق.  شده و در ھمان حال به سرعت سرد شده اندیار جاھانيگ
 ھر وقت ی طراح و جواھرساز مشھور فرانسو»هيكارت«.  شوندی مدهي در آنھا داھاني مانده گیھستند كه باق
 با ی طرحً كند حتمای خودش در حوزه جواھر را منتشر می ھای از مجله مربوط به نوآوریديشماره جد
به .  سنگ طراح بزرگ جواھرات استني سنگ محبوب ترنيا.  گنجاندی در آن م»یمني قيعق«استفاده از 

 خاص فشار و طي وجود دارند كه تحت شراعتي ھم در طبیستالي كری سنگ ھا،ی آتشفشفانی ھاسنگ از ريغ
  .  زمرد و توپازست،يت كوارتز، سنگ آمای شده اند مثل انواع سنگ ھاستالي كرنيدما در اعماق زم

  

   ري تاثني سنگ و چندكي ماه، ھر
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 اواسط ماه ناگھان اخبارگو به ی است در روزھاافتهي به خرافات دوباره رواج لي در اروپا كه تماندي گویم
 دهي ھنوز به پدرانيدر ا» !ديًلطفا به اعصابتان مسلط باش. فردا ماه كامل است«:  كندی مهيشنوندگان توص
 كيني كلكي است كه ی خبرھا حاكنيرھرچند آخ.  شودی نگاه می تفننهي قضكي به شكل یسنگ درمانسنگ ھا و 
 ھر ماه نام سنگ ني متولدی برایني طالع بی كتاب ھاشتريدر ب.  در تھران افتتاح شده استیسنگ درمان
 نيا. ردن دارد كبود به گاقوتي از یگوھرشناس ما كه متولد آبان ماه است گردن بند.  آمده استیمخصوص
 كبود اقوتي.  گذاردی پوست، مو و ناخن اثر مثبت میھا سلول ی است و روی شفابخشتي خاصیسنگ دارا

 ني در ع»روزيپ«. دي آی و نقرس به كار مسمي چون روماتی مزمنی ھایماري بی دھد و برایدرد را كاھش م
 ضرر ی روش را بنيد اما استفاده از ا كنی نگاه مدي با تردی سنگ درمانداري و پای قطعريحال كه به تاث

 كه ی ھم در درمان كسانناي خوانده است ابن سیراني اري او و طبق آنچه در منابع غگفتهبه . كندی میابيارز
 به ھمراه نيتريس.  كرده استی استفاده م»نيتريس« زرد رنگ یستالي داشتند از سنگ كری به خودكشليتما
 از را ابتي است و عوارض دی و نگرانی سنگ ضد افسردگنيا. ست ھای قرمز، سنگ مخصوص آباناقوتي
 افراد ی استفاده از آن براني دھد، بنابرای مشي را ھم افزای ھا سوخت وساز سلولنيع8وه بر ا.  بردی منيب

 افتي یزي مانده از گذشته چی ماه خاص، در اندك منابع باقكي انتساب ھر سنگ به یبرا!  شودی مهيچاق توص
ن انتساب در طول زمان و بر اثر ي صحت انكهي معتقد است آنچه محرز است ا»روزيرامش پ«. ود شینم

الماس . استدهي به اثبات رسی علوم درمانري پزشكان و درمانگران سای شمار از سوی مختلف و بیآزمون ھا
ت آن سنگ  استفاده شود قدریگري ھاست و با ھر سنگ دیني سنگ ھاست، سنگ فروردنيتري از قویكيكه 

زمرد .  شودی آنھا متي فعالمي گذارد و باعث تنظی اثر ممثانه و هي اخت8;ت كلیالماس رو.  دھدی مشيرا افزا
 و ديروئي تی سنگ، متعادل كننده روح و جسم است و بر رونيا.  ماه اختصاص داردبھشتي اردنيبه متولد

 ھم نسوني مبت8 به پاركماراني درمان بیبرا سنگ نيجالب است كه از ا.  گذاردی اثر مثبت منيتصلب شرائ
  . ود شیاستفاده م

  

.  كندی ميی تمركز بھتر راھنمای به سوشنيتي ھا را در حال مدیوگي الھام بخش است و ی از نظر روانزمرد
از آنجا كه در .  مرداد ماه استني و متعلق به متولدیعي طبیكاتيلي كند سنگ سی را درمان مادي كه اعتكسياون
 سنگ را به ني استفاده از ای مصرن به الكل و آبجو وجود داشته است كاھناادي ھم اعتشي ھزار سال پشش

 ی به زندگی شود و دلگرمی انسان می روحی باعث ھماھنگی از لحاظ روانكسياون.  كردندی مهيمعتادان توص
 اديبه نفس موجب درمان اعت و اعتماد ی سنگ با با; بردن خودباورني رسد ایبه نظر م.  دھدی مشيرا افزا

 ی بر عملكرد نادرست كبد اثر مروزهيف.  آذرماه تعلق داردني به متولد»ی حامسنگ«اي روزهيف.  شده استیم
 موارد ني از جالب تریكي.  دھدی مشي چشم را ھم افزایقدرت و سو.  كندی محي آن را تصحتيگذارد و فعال

 دي آنھا مفی حال تمام سنگ ھا براني ندارند و در عیصوص سنگ به خچيآنھا ھ.  ماه استی دی اھالتيوضع
 به دست يیاي دراھاني است كه از گیمرجان سنگ. استفاده كنند» مرجان« توانند از ی اسفند منيمتولد. ھستند
.  داردی مثبتري تاثسميتي راشیماري استخوان ھا و بخصوص بی است بر رومي و چون منشاء آن از كلسدي آیم

 با شتري بقي طرني دھند و از اشيزا خود را افیري كند تا بتوانند انعطاف پذی افراد كمك مني به انيع8وه بر ا
 سنگ ضد اضطراب و كابوس است و به نيا.  بھمن ماه استني سنگ متولدستيآمات. ندياي خود كنار بطيمح
  .  شودی مهي مضطربند توصاي كه بدخواب یكسان

  

   ی و طلسم خوشبختیشابوري نروزهيف
  

 در یستالي و كری آتشفشانی تمام سنگ ھاًبايتقر.  ھاستني از اشي باري سنگ ھا بسراتي و گستره تاثدامنه
 كه از یشابوري نروزهيمثل ف.  استرانيً از آنھا ھم منحصرا در ایمنشاء ظھور برخ.  شوندی مافتي رانيا

 دارد ی و بدون رگه اصافطح  كه سیشابوري نروزهيبه ف.  استري نظی باينظر رنگ و قطر سنگ در دن
 روزه،ي از فريبه غ. شناسندیم» شجر« نقاط را به نام ري رگه دار ساروزهي كه فی در حالندي گویم» عجم«

 اما زندياوي مردھا به خود جواھر بستيً معمو; رسم نرانيدر ا.  شودی مدي تولرانيكھربا ھم در شمال ا
 نكهي ایآن ھم برا.  خواسته بود»یتوپاز آب« از او سنگ یمرد كند كه ی مادي از مشھد ی از سفارش»روزيپ«
 ی كوارتز سفارش مشتري ھا ھم بیوگي.  دھدی مشي را افزااتي حیروي سنگ، جوان كننده روح است و ننيا

 متعلق به كشور ی است، سنگقياوپال ھم كه از خانواده عق. دھند چون دنبال آرامش و تمركز ھستند
 دھد و ی مشي سنگ فشار خون را افزانيا.  ھا به ماه مھر تعلق داردیني طالع باد مف و بر اساساستياسترال
شما .  داردی معروف است و طرفداران فراوان»یطلسم خوشبخت« به لي دلني برد به ھمی مني را از بیافسردگ

  .دي آی به كارتان میچه نوع سنگ
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  سنگھاي درماني و سنگ درماني
  

  8يياثير كرب: تھيه كننده 

  راسخون: منبع 

  

  

   :دهيچک

 ني ، و زمی پزشکی شناسني زمني به علم نومي داشته باشی اجمالی بر آن شده تا نگاھی مطالعه حاضر ، سعدر
 و ني زم-٢ بر ھم زدن تعادل بدن ی برای بعنوان عاملني زم-١(  شود ی قرار گرفته میاز دو بعد مورد بررس
 دي که اميی داروی ھای و شارژ کانادهدامه پرداخته شده به نحوه استفدر ا ) ی و داروسازینقش آن در پزشک

  .  واقع شودزانياست مورد توجه عز

  

   :مقدمه

 بر س8مت و ی شناسني زمی فاکتور ھاريبه مطالعه تأث ) Medical Geology ( ی پزشکی شناسنيزم
 رطوبت ، و دما و زانيآب و ھوا ، م چون ی عواملري دور تأثیاز گذشته ھا.  پردازد ی ھا میماري بیپراکندگ

 ري با سای نھفته ارابطه علم نيا.  س8مت انسانھا شناخته شده است ی بر رویطي عوامل محگريارتفاع و د
 ، یولوژيدمي ، اپیمولوژي ، ای شناسی ، کانی ، آب و ھوا شناسی ، کشاورزیمي ، شیولوژي چون بیعلوم
  .  دارديیاي جغرافی و پزشکیپاتولوژ

  

  ...  علم ني ھر شاخه از اطالعهم

 ی را شکل می پزشکی شناسني زمی کلتي سازد که ماھی ما روشن می ارتباط را براني حاکم بر اني قوان،
  .  آن بر س8مت موجودات استري و تاثکيدھد که ھدف از آن شناخت عوامل ژئوژن

 ی از آنھا برایشده است که برخ لي تشکی ھم چون بدن ما انسانھا از عناصر گوناگونزي نني زمی کرهيپ
  . بر ھم زننده تعادل بدن ھستندگري دی و برخی انسانھا ;زم و ضروریزندگ
 یمطرح شده است عناصر ھم ضرور ) ١۴٩٣ – ١۵۴١ (وني که توسط پاراسلسی توجه به قانون سم شناسبا

  . اند یو ھم سم
 ی درمانتي خاصاي بودن یاست که سم) Dose( وجود ندارد ، دوز ماده ی ماده سمچي اند ؛ ھی ھمه مواد سم«

  ».  کندی منيآن راتع
.  است اري شاخه بسني در اقي بحث و تحقی جوامع به آن ، ھنوز جاازي و نني علم نوني اتي توجه به اھمبا
 مقاله به ني در امي بر آن داشتی سعزيما ن.  شده است ني به ای اژهي توجه وري اخی سالھای که در طژهيبو

  .  واقع گرددزاني توجه عزد آن است که موردي ، اممي بپردازني شاخه از زمني و شناساندن ایمعرف

  

  : بر ھم زدن تعادل بدن ی برای ، عاملنيزم
 اتي در صنعت و تداوم حنکهي موجود در خاک ع8وه بر ای ھای از عناصر موجود در سنگ ھا و کانیبرخ

  .  شودی و موجب بروز مشک8ت مختهي بدن را بر ھم ر تعادلزي نی کنند گاھی مفاي ایبشر نقش مھم

 در زمره منابع آب یني زمري زی شود و آب ھای بشر محسوب می ھاازي نني از مھمتریکي مثال آب که بطور
 هي آب را تصفني ، ایعي طبی شوند ، خاکھا و سنگ ھا به عنوان صافی می مطلوب طبقه بندتيفي با کیدنيآشام

 ی ھاهي مربوط به ;يیايمي با توجه به مسائل ژئو شی کند ولینامطلوب را از آن جدا م ی ھایکرده و آلودگ
 موجود ی ھای و آلودگستي شده نني صد در صد تضمینيرزمي آب زتيفي دارد ، کاني که آب در آنھا جرنيزم

عناصر  از یاري بسیاري بسرايز.  رودی بشمار می س8مت و بھداشت عمومی برایديدر آن به عنوان تھد
 عناصر را در ني ح8ل اکي باشند و آب بعنوان ی زا متيو با; مسمريموجود در سنگ ھا و خاکھا در مقاد
 ی را بوجود می فراوانی ھااني و از آنجا وارد بدن موجودات شده و زيیخود حل نموده و وارد چرخه غذا

  . آورد

 و نيکه از جمله مھمتر.  دار است کي آرسنی ھا و سنگ ھای موجود در کانکي عناصر آرسنني جمله ااز
 و سرطان زا بودن امراض یکه ع8وه بر سم.  شودی محسوب میني زمري آب زیعي آلوده کننده طبنيفراوانتر

(  باشد ی مppm/lit 10 عنصر در آب شورب ني مجاز ازانيحداکثر م.  شود ی را موجب میگوناگون پوست
١٩٩٣ – WHO ( ھا حد استاندارد سابق  از کشوریاري که بسیدر حال WHO یعني را ppm/lit 50 را در 
  . رندي گینظر م

بنگ8دن (  ، ھند کي ، مکزیلي ، شني توان به آرژانتی آب مواجھند می که با مشکل آلودگی جمله مناطقاز
برد  توان نام ی را می غربیکاي از امری ، مجارستان و بخشتنامي ، وواني ، تاني، بنگ8دش ، شمال چ ) یغرب
.  
 ري توان به موارد زی مدي آی ھا بوجود می ھا که توسط عناصر موجود در سنگ ھا و کانیماري بگري داز

  :اشاره نمود 
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  .  شودی مهي و سرطان کلMelanoma یماري شدن گاز رادوون که موجب بروز سرطان وبجمع

 را ی کم خونیماري آن بی نقش مھم دارد مصرف با;هي است و در تغذني که از عناصر سنگی روني چنھم
  . شودیموجب م
 بافت و نرم شدن بيتخر(  استخوان ی نرمیماري تواند عامل فشار خون بوده و سبب بروز بی موميکادم

 عنصر و ني فلزات سبب تمرکز خطرناک ای و فرآوریمواد باطله حاصل از معدن کار. شود ) استخوان ھا 
  .  شودی موسفريرھا شدن آن در ب

 با;تر باشد مقدار يی در چرخه غذاواناتي حتي ھر چه موقعني است و بنابر ای کننده ادايتجمع پ عنصر وهيج
 بي بدن حمله کرده و موجب تخری اعصاب مرکزستمي به سوهيج.  تر خواھد بودادي عنصر در بدن آنھا زنيا

 ی که در اثر مصرف ماھ نام بردرا ژاپن یريگي ماھی از دھکده ھای توان تعدادیبعنوان مثال م.  شودیآن م
  .  دار دچار مشک8ت فاجعه بار شدند وهي جیھا

در سال .  خواھد شد یماريً لمس شود ، حتما باعث باياگر استنشاق شود ) Beo( خود یدي در فرم اکسوميليبر
مبتCBD ( 8 (اي وميلي برکي کرونیماري عنصر قرار داشته اند به بني که در تماس با ای معدنکار١٩۴٠
  . گردد ی شود ، استفاده می ماخته سومي از اورانومي که پلوتونومي در راکتورھا اورانوميلي بردياکس. دشدن

  

  ی سنگ درمانخچهيتار
به عنوان ) gem therapy( بوده، امروزه تحت نام یعي طبی در زمره درمانھاربازي که از دی درمانسنگ
 . یمتي قمهي نی سنگھای استفاده از خواص درمان. شودی می و طبقه بندی طب مکمل معرفی از رشته ھایکي

 بلکه ھزاران سال ست،ي نیدي موضوع جدر،ي اخی سالھایگوھرھا بر خ8ف استقبال گسترده مردم جھان ط
 به ی بشری تمدنھاني تریمي مختلف در قدیھايماري درمان بی برایعي طبیشواھد کاربرد سنگھا. قدمت دارد
 ،ی مقاصد درمانی برایمتي قمهي و نیمتي قی از سنگھاخيھد، در طول تار شوانيبر اساس ا.  خوردیچشم م

 ني تریميقد.  شده استی استفاده میطي محب نامطلوراتي و تاثیعي طبیايمحافظت افراد در برابر ب8
 رسد که ی به نظر منيچن.  گرددی باز م8دي از مشي پ۴ گوھرھا به ھزاره یگزارشھا در مورد خواص درمان

 یمي دانش قدني مانده از ای آثار بر جاني مربوط به ھند باستان، کھن تريی و متون علوم ودای سومریا ھبهيکت
 شفا ی با سنگھازي و الگرري پودر، خمهي در مورد تھیقيدستورات دق) ورادايآ (د ھنیدر طب سنت.  باشندیم

 و ايکان آن در سراسر دن طب تا به امروز حفظ شده و توسط پزشنيمتون و دستورات ا. بخش وجود دارد
  .  شودی اروپا و ھند بکار گرفته مکا،يبخصوص در آمر

 سال ۵٠٠حدود (کتاب امپراطور زرد .  سنگھا آگاه بوده اندی درمانگران از خواص ارتعاشزي باستان نني چدر
. انسان است آنھا بر بدن ري در مورد گوھرھا و تاثی فراوانحاتي توضی نگاشته شده داراوي یکه توسط پ) قبل

  .استي شفابخش در سراسر دنیھا عرضه کنندگان گوھرھا و سنگني از بزرگتریکي ني کشور چزيامروزه ن
  . شفابخش صحبت کرده استی و منحصر به فرد سنگھاژهي از قدرت وزي نیوناني مشھور لسوفي فارسطو
 ی داده شده را براقلي صینگھا ھمواره س،ی باستانی تمدنھاري و ساوناني ی آموزه ھاري تحت تاثزي نانيروم
 ی خود از آنھا استفاده مري با خود حمل کرده و در جنگ ھا در زره و سپر و شمشی و بدشانسیماريرفع ب
  .کردند
 شده و هي توصني به مومندي و سنگ خورشروزهي فق،ي عقني استفاده از انگشتر با نگزي مبارک اس8م نني ددر

  . بر دست داشته اندی انگشترنيار غالبا نگ ائمه اطھ،ینيبا استناد به کتب د
 شفا بخش داشته اند ی به گوھرھا و سنگھای اژهي وتي توجه و عنازي در دوره پس از اس8م نیراني ادانشمندان
 و عطاربن ی عباسفهي خلدي توان به صباح بن عمران از جواھرشناسان عھد ھارون الرشی ماني منيکه از ا

 به لي در درمان تماز،ي نی پارسقدريعال مي حکنا،يابن س. نافع ا;حجار اشاره نمودمحمد، منجم و مولف کتاب م
  . کرده استی استفاده منيتري از سیخودکش
 في الجواھر تالی کتاب الجماھر فراني ای کتب گوھرشناسني و مھمترني به جرات بتوان گفت پرارزشترديشا
 ري خواجه نصفي تالهي معروف به رساله جوھریلخانيا و رساله تنسوخنامه ی به زبان عربیروني بحانيابور
 و به امر او توسط کوخان ھ8ی که در عھد پادشاھیلخانيتنسوخنامه ا.  استی به زبان فارسی طوسنيالد

 ی در آمده است، شامل منافع و خواص و صفات گوھرھا و سنگھاري به رشته تحری طوسنيرالديخواجه نص
  . بھا استشيب
در کتاب معروف ) ی قرون وسطیاروپا (ی8دي در قرن دوازدھم مدگارد،يشھور به نام ھل درمانگر زن مکي

 ني از ایکي.  پرداخته استیمتي قمهي نی سنگھای خواص درمانحي به طور مفصل به توضکايزيخود به نام ف
که  بوده ی از ظرفب آدني از بدن و نوشی نقاطی خاص بر روی شامل قرار دادن سنگھایعي طبیدرمانھا
  . شبانه روز در آن قرار داده شده باشدکي شفابخش به مدت یسنگھا

 شفابخش سنگھا و مواد یھايژگي پزشک اروپا در دوران رونسانس، در مورد ني پرآوازه ترچارسلسوس،
او .  و مطالعه پرداخته استی آنھا به بررسيیايمي و فرمول شیکيزي خواص با ساختمان فني و ارتباط ایمعدن

 اي شده و دهيي سای است که از سنگھادهي رسجهي نتني متعدد، به ااتيلھا مطالعه و به دنبال کسب تجربپس از سا
  . ھم استفاده کردیماري بقي عملي ع8ج د;ی بلکه براھا،يماري بمي درمان ع8ی توان نه تنھا برایخرد شده م
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   سنگھای درمانی سحرخواص
  

  

 و ارزش متي قاي و يیباي و زورآ;تي زديًت و سنگھا ، صرفا از د اھل فن به جواھرای از مردم ، حتیاريبس
 ني آنان ایکه برا.  جواھرات استفاده کرده اند اي ني باورند که از نگني از مردم ھم بر ایبعض.  نگرند یآن م

 نيکه ا یستياما با.  کرده است هي به آنان ھدا شانس و اقبال رنکهي ااي نحس و شوم بوده و ی انگشترايجواھر 
و اگر ما از  . دي آی و علت بوجود نملي بدون دلاي دنني در ایزي چچي که ھميمسئله را مد نظر داشته باش

 که ميابي آن اط8ع حاصل کرده ، و دراني ضرر و زني بوجود آمدن آن و خواص و فوائد ، و ھمچنیچگونگ
 . مي حاصل نمائمي خواھی را که می مطلوبی هجي آن نتمي توانی ، ممي استفاده نمائھا از آنیچگونه و در چه جائ

 ی سنگھا داراني بودند که اافتهي کردند ، و دریصدھا سال قبل اھل فن از فوائد سنگھا و جواھرات استفاده م
 ، حاصل شر که بی اشرفتهي پی باشند ، و حال در عصر حاضر با تکنولوژی می و درمانیسيخواص مغناط

 که دي سؤال را نموده اني از خود اچي ھايآ.  شود یو صنعت و طب استفاده منموده از نور و اشعه در علم 
 ی سنگھا و جواھرات استفاده می تاج از تمامني خود تاج درست کرده ، و در ای ، چرا براميپادشاھان در قد

ات آگاه  از خواص و فوائد ، سنگھا و جواھرمندان ، علما و دانشني از اشي صدھا سال پنکهيبخاطر ا. کردند 
 دادند و اعتقاد داشتند که ھر ی منتي جواھرات زی است که تاج پادشاھان را با تمامنيبودند و اما فلسفه تاج ا

 نمودند ی مثل تاج استفاده می جواھرات را در مجموعه ای که ھمگیِسنگ خواص خاص خود را دارد و زمان
 ني نمودند ، لھذا بدی ممهي بیماري گونه شر و ب، گذشته از قدرت و برکت و مال مقام ، خود را در مقابل ھر

 ی حال از تمامني کردند و در عی استفاده موري به شکل زی خود تاجی از جواھرات برای از مجموعه ابيترت
 بر خواص هي خاطر و داشتن اعتماد به نفس و تکناني جواھرات استفاده کرده ، و با اطمنيخواص و فوائد ا
 و باتيگذشته از آن از ترک.  نمودند ی زده و بر ملک و مردم ، حکومت مهي تک قدرتکهيجواھرات بر ار

 در زي عصر نني کردند که در حال حاضر ، و در ای استفاده می سنگھا در طب سنتني ای کشته نيھمچن
 را جذب یھاني ، اشعه و حرارت کسنگھاجواھرات و . ندي نمای را مدي استفاده مفني از نقاط جھان ایبعض
 ی سازند پس با کمی فرد منعکس میوده ، سپس طبق خواص خود ، پرتو و اشعه را به ھاله و چاکراھانم

 ، و چگونه سنگ و جواھر موافق ردي گی رابطه صورت مني در ای ، که چه عملديري بگجهي نتدي توانیتعمق م
   ما نقصان در بر داردی بوده ، و جواھر و رنگ مخالف ما برادي ما مفیما برا

  

 و جواھرات موافق و مخالف نگھاس
  : بروج مختلف 

  

   نيفرورد/  برج حمل ١
   شمي سنگ – زبرجد – قي عق– الماس – حجرالدم –مرجان =  موافق یسنگھا
   ی سنگ موس– اوپل – ديمروار=  مخالف یسنگھا

  

   بھشتيارد/ برج ثور  . ٢
   کبود اقوتي – دي مروار–الماس =  موافق یسنگھا

   الماس زرد – زبرجد –) پکھراج (  اصغر اقوتي = مخالف یسنگھا

  

  خرداد / برج جوزا  . ٣

   شمي سنگ –زمرد =  موافق یسنگھا
   اکوامرائن – روزهي ف– کبود اقوتي=  مخالف یسنگھا

  

   ريت/ برج سرطان  . ۴
   زمرد – زبرجد – دي مروار– حجرالقمر – قيعق=  موافق یسنگھا

   ی روب–د  ;جور– یسنگ موس=  مخالف یسنگھا
  

  مرداد / برج اسد  . ۵

  قي عق- الماس – کبود اقوتي – اقوتي=  موافق یسنگھا
   زمرد – اصغر اقوتي=  مخالف یسنگھا
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   وريشھر/ برج سنبله  . ۶
   زرقون – الماس – قي عق– شمي سنگ – ;جورد –زمرد =  موافق یسنگھا

   اکوامرائن – تھست یمي ا– روزهيف=  مخالف یسنگھا

  

  مھر / زانيرج مب . ٧

   اصغراقوتي – زبرجد – شمي سنگ – کبود اقوتي –الماس =  موافق یسنگھا

   ی روب– ی سنگ موس– ديمروار=  مخالف یسنگھا
  

  آبان/ برج عقرب  . ٨

   اوپل – سرخ قي عق– الماس – اصغر اقوتي=  موافق یسنگھا

   زرقون–زمرد =  مخالف یسنگھا

  

  آذر / برج قوس  . ٩

   حجرالقمر-  اي لھسن– روزهي ف– اصغر اقوتي =  موافقیسنگھا

   اکوامرائن – کبود اقوتي – قيعق=  مخالف یسنگھا

  

   ید / یبرج جد . ١٠
   قي عق– روزهي ف– کبود اقوتي=  موافق یسنگھا
   اوپل – ی روب–حجرالقمر =  مخالف یسنگھا

  

  بھمن / برج دلو  . ١١

   روزهي ف-  قي عق– کبود اقوتي=  موافق یسنگھا
   الماس زرد – ;جورد – اصغر اقوتي=  مخالف یسنگھا

  

  اسفند / برج حوت  . ١٢

   شمي سنگ – حجرالقمر – ;جورد –زبرجد =  موافق یسنگھا
   کبود اقوتي – روزهي ف– قيعق=  مخالف یسنگھا

  

 دردرمان یمتي قی سنگھاريتاث
   ی جسمیھايماريب
  

  : ياقوت کبود-١
 زودرس، تقويت کبد، ريزش مو، یري، پ)دردھا(، پشت)التھاب( ھاضهيب التھاب سينوس ھاى فکى، آرتروز،

 خارش پوست، خون دماغ، حفظ بينايى، ه،يزونا، زخم معده، دمل وکورک، درد اعصاب، ذات الر
 فشار جه،ي، جلوگيرى از پيرى زود رس پوست، سياتيک، سر درد، سر دردھاى پيشانى، سرگ)التھاب(حنجره

، )زشير(، عفونت، عادت ماھانه دردناک، عرق، مو)ورم(، گوش )دردھا(، گوش عض8تیخون با;، گرفتگ
   ووحشت از وجدان ،ترسی به ھمراه آشفتگانيمشک8ت خواب، لکنت زبان، سنگھاى عرفانى، ھذ

  

  

  

  : کھربا-٢
 التھاب مفاصل، آسم، آفت، آلرژى ھا، اگزما، اخت8;ت ستون مھره ھا، انحرافات ستون مھره ھا، آرتروز،

 ورم کرده، ی، پاھا)مزمن(تي، برونش)یکل( دندان، برونشيتشهي التھاب تاندونھا، آبسه، التھابات رن،يآنژ
 پاھا، تبخال، تصلب م تورونجه،ي، تب )یبثورات پوست(، پوست) پوستکاتيتحر(، پوست)دردھا(پشت

 هي، ر)التھابات( ھاهي رسم،ي، رمات)کيتحر(شرايين، تقويت عض8ت، تقويت رباط ھا، تحريک رشد، رشد
 درد ،یري شی، زونا، درمان التھاب سينوس پيشانى، درمان زخم ھا، دمل وکورک، دندان ھا) ھایماريب(ھا

 سياه سرفه، سرفه، ستون يک،، سيات)چشم بد(، چشم شور)التھاب(صورت، خارش پوست، حنجره
گواتر، عفونت، غدد  ساق پا، چهي عضله ماھی گرفتگ،یشاني پی ھانوسي سوز،ياسکول)=انحراف(فقرات
ورم (تي، ;رانژ) نفسیتنگ(ی تنفسی مجراھاا،ي، ما;ر)التھاب(، مفاصل)زرداب(، صفرا)التھاب(پستان
   و حامى انى، نقرس، دفع چشم بد، سنگھاى پيش)التھاب(، لوزه ھا)حنجره
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  : فيروزه-٣
، بيماريھاى کليه، )مزمن(تيونش، بر)یکل( سينوس ھاى فکى، اشعه ھا، التھابات گلو،لوزه ھا، برونشيتالتھاب
، زکام، زگيل، دفع سنگ کليه و ) ھایماريب( ھاهي، تقويت عض8ت، ر)مشک8ت مربوط به مھره ھا(پشت

 مثانه، ه،ي سنگ کل،، سياه سرفه، سرفه، سرما خوردگى، سرخک)چشم بد( چشم شوره،يمثانه، ذات الر
کنت زبان، لکنت زبان، افسردگى، دفع چشم  ل،ی تنفسی، مجراھا)یکوفتگ(، عفونت، عض8ت)دردھا(گوش

  بد، سنگھاى پيشانى و حامى

  

  

  

  ني آکومار-۴
 ون،ي اوردز،ي دندان، التھابات گلو،لوزه ھا، اشهي التھابات رن،ي سينوس ھاى فکى، آنژالتھاب
 به تي حساس،یفتري ورم کرده، دیبيماريھاى تنفسى، رفع ناراحتى ھاى گردن، زونا، دستھا ، )مزمن(تيبرونش
 ست،ي، ک )التھابورم و(هي سرشانه وگردن، کلی ھایدگي، کش)تپش(، قلب)زانياشک ر( چشم،ی جوراتييتغ

کاھش ترشح (ديروئي، غده ت)ديروئي ترشح تشيافزا(ديروئي، ت)التھاب( صدا، گلودردھا، غدد پستانیگرفتگ
  ) خت8;تا(، ھورمون ھا)التھاب(، لوزه ھا) متورم شدهی لنفاویگره ھا(، لنف)ديروئيت

  

  

  

  : يشم-۵
، بيماريھاى روده کوچک، )قولنج( التھاب روده و معده، افزايش بارورى، التھاب معده وروده، اسھال ھا آفت،

، تھوع، تنظيم قند خون، تقويت عض8ت، تقويت کبد، )یرفع خستگ(، پاھا)ادکردنيز(یبيماريھاى کليه، بارور
 دردفتق، درمان رشکم،ي زی سنگ کيسه صفرا، دردھا، دفع)عيراحت وسر(ماني، زا)عفونت(روده کوچک

 به تي وسخت، حساسادي زی ھایزي، خونر)قند(ضعف اعصاب، درد اعصاب، خستگى و سردى پاھا، خون
 عادت پ،ي، گر)التھاب( صفراسهي، ک)ورم ( صفرا، قولنج، قولون سهي تھوع، سنگ ک،ی حاملگ،ی جوراتييتغ

، )ھايماريب( تعريق، مسھل، مثانهمشک8ت، )درد(، طحال)زرداب(ا صفر،ی دائمیماھانه دردناک، عطسه ھا
، ھپاتيت، ناشنوايى، نفخ، يبوست، يرقان، آرامش بخش، ايجاد خلوص، تقويت )پانکراس(;غرشدن، لوزالمعده

  اراده، پايدارى و ثبات، پاکدامنى

  

  

  

  :ني آوانتور-۶
  ه سر، عرق شوراه،ي سرسی، جوشھا)یبثورات پوست( ھا، آکنه، پوستآلرژى

  

  :دوتي پر-٧
، )یزودرنج(تي، حساس)عفونت(، روده)یبثورات پوست(، پوست) پوستکاتيتحر( ھا، آکنه، پوستآلرژى
، نفخ، اضطراب درونى، افزايش قدرت بيان )تپش( شوره سر، شوک، فشار خون با;، قلباه،ي سرسیجوشھا

 ھا، بيماريھاى زهمرغان، التھابات گلو،لواحساسات، دفع کابوس ھاى شبانه، اخت8;ت ستون مھره ھا، آبله 
، تبخال، تقويت عض8ت، روده بزرگ )ادکردنيز(یمغز استخوان، بيمارى ھاى روده بزرگ، بارور

  ، زکام، درمان ضعف اعصاب)ھايماريب(

  

  

  

  : رکوني ز-٨

   ی دائمی سل، عطسه ھاونجه،ي تب ،یروسي ویھايماري ھا، بآلرژى
  

  : ياقوت-٩
 اخت8;ت ضربان قلب، ،یانى، اخت8ل گردش خون، افزايش انرژى جسمان ضعف و ناتواحساس
 یھايماري، ب)یکل(، اخت8;ت گردش خون، برونشيت) پوشاندی که منافذ قلب را میالتھاب حفره ا(تيآندوکار

 یمني استمي، س)یوانگيد( درد قلب، جنونسم،يتيکودکان، تقويت عض8ت، تقويت عروق خون رسان قلب، راش
، فلج اطفال، فلج نيمه بدن، فشار خون پائين، کاھش کلسترول، کم خونى، گردش )تيھت تقوج(بدن
، لرزھا، نرمى استخوان، اضطراب درونى، تمرکز فکر، رفع حسادت، زوال )یکل(، عفونت)ميتنظ(خون
  روحى 
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  : کريستال سنگ-١٠
درد (، پشت)یرفع خستگ( پاھا اخت8;ت ستون مھره ھا،،ی ضعف و ناتوانى، افزايش انرژى جسماناحساس
، تھوع، تيروئيد، تقويت رباط ھا، تقويت مغز، رفع حستگى )یبثورات پوست(، پوست)دردھا(، پشت)رباط ھا

سک مھرھا، خستگى، ي زخم معده، دسم،يتيچشم و تقويت بينايى، رفع انسداد انرژى و درمان چاقى، راش
، قولنج، )اشکا;ت رباط ھا(، سرگيجه، ستون فقرات، سر درد)تيتقو(خستگى و سردى پاھا، خون دماغ، چشم

، ضد عفونى کردن، )ميتنظ(ديروئي، غده ت)یکل(، عفونت، عفونت)ھضم( سرشانه وگردن، گوارشی ھایدگيکش
 روانى، پايدارى و ثبات، تمرکز ارھاىمراحل اوليه سرطان، مشک8ت وزن، نرمى استخوان، استرس و فش

  8ت روحى و احساسىفکر، روشن بينى و ھوشيارى، مشک

  

  ):آگات( عقيق سرخ -١١

 التھاب مغز، بيماريھاى وانات،ي درحی ودھانی روده و معده، التھاب معده وروده، التھابات بخش دماغالتھاب
، تقويت کبد، )التھاب(، تخمدان ھا)تومورھا( تخمدان ھاونجه،يروده کوچک، بيماريھاى کليه، پروستات، تب 

 رشکم،ي زی دردھا،ی زنانگیدردھاھا، دفع سنگ کليه و مثانه، درمان زخم ھا، ترک سيگار، درد سياھرگ 
، خون دماغ، حم8ت تب، سياتيک، سر )تيمسموم(، خون داخل ادرار، خون)یخوابگرد(خواب گردى، خواب

 ی گازگرفتگست،ي، ک)درد والتھاب(، کاھش کلسترول، کمبود کلسيم، کبد)ورم (، قولون )درد(اھرگھايدرد، س
 مخملک، ،ی ادراری مجراگار،ي سی سخت از بوتيم، عادت ماھانه دردناک، صرع، مسموميت، مسموکنه

ناشنوايى، يبوست، انگيزش آگاھى، اص8ح شخصيت، درمان دلسردى و ياس، دلواپسى مفرط، درمان کمبود 
  شجاعت، شکاکى

  

  : زمرد- ١٢
 ی، زخم اثن)انسداد( زودرس، روده یريپ کودکان، یھايماري آروغ وترش کردن، بد،ي آب مروار،ی خوناسھال

، )کبود(، چشم)ورم ،ملتحمه(، چشم)تيتقو( مھرھا، چشمسکي دابت،ي، د)التھاب مخاط دھان(عشر، دھان
 یمني استمي، سرخک، س)اشکا;ت رباط ھا(، ستون فقرات)ضعف(، حافظه)دردھا(، چشم )عفونت(چشم
، غده )ديروئي ترشح تشيافزا(ديروئيگرم شدن، غده ت عض8ت، ی قولنج، گرفتگ،یزوفرني، ش)تيجھت تقو(بدن
   ی نبوغ ھنرشي نفخ، افزا،يی، مسموميت غذا)ديروئيکاھش ترشح ت(ديروئيت
  

  : ;جورد-١۴
 ،یفتري، تبخال، تقويت عروق خون رسان قلب، ريزش مو، زگيل، د)یکمبودموادمغذ(ی آنورکساستفراغ،
، )ورم والتھاب (هي، فشار خون با;، کل)تيتقو(يیا، سکته، شنو)بازشدن(، چشم سوم)زانياشک ر(چشم

، )یس8مت(و، م)ديروئيکاھش ترشح ت(ديروئي، غده ت)ميتنظ( حشرات، گردش خونیدگي کنه، گزیگازگرفتگ
، افسردگى، اص8ح شخصيت، اعتماد به نفس، تمرکز فکر، تقويت فکرو انديشه، درمان درون )زشير(مو

  حقارت، رفع غم و غصه، سنگھاى عرفانىگرايى، دوستى و محبت، رفع احساس 

  

  :ی کلسدون-١۵
، )یپارگ(، تاندونھا)مشک8ت مربوط به مھره ھا(، پشت)درد رباط ھا( التھاب تاندونھا، پشتاستفراغ،
اشکا;ت ( مھرھا، سياتيک، سوختگى، ستون فقراتسکي، د)یدگيپوس( دندان،ی، دل بھم خوردگ)کيتحر(رشد

، غده )التھاب( گلودردھا، غدد پستان،يی صدا، گرمازایبوس ھا، گرفتگ، قارچ مووناخن، کا)رباط ھا
، )اخت8;ت(، لکنت زبان، ھورمون ھا)التھاب(، مفاصل)ديروئي ترشح تشيافزا(ديروئي، غده ت)ھايماريب(ديروئيت

   شکنندهیناخن ھا

  

  : گارنت-١۶
، )سرطان(تبخال، خون ، )ادکردنيز(ی، اخت8;ت گردش خون، بارور)ھايماريب(ی آلت تناسلآبسه،
   يی، لرزھا، نازا)ميتنظ(، فشار خون پائين، گردش خون)هيتصف(خون

  

  :رز کوارتز-١٧
، روده )التھاب( تخمدان ھاوانات،ي درحی ودھانی، التھابات بخش دماغ)یکمبودموادمغذ(ی آنورکسآبسه،
، )یزودرنج(تي، حساس)یخوابگرد(، خواب)ی خوابیب( خوابرشکم،ي زی، دردھا)ھايماريب(بزرگ 
  ) التھاب(، کابوس ھا، مفاصل)انفارکتوس(قلب

  

  :ستيتي آم-١٨
 ،ی از حد درسشي بی، اخت8;ت گردش خون، دمل وکورک، خستگ)انسدادرگھا(ی، آمبول)ھايماريب(ی تناسلآلت
، )درد(اھرگھاي سل، سجه،ي خون درمنافذ پوست، سوختگى، سرگاني، جر)هيتصف(، خون)ی خوابیب(خواب
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 رگھا،ي، مو)زشير( ساق پا، صرع، موچهي عضله ماھی کنه، گرفتگی گازگرفتگ،ی کوررنگکابوس ھا،
   ھا، دفع کابوس ھاى شبانهسي، وار)پانکراس(لوزالمعده

  

  : الماس-١٩
 یري، پ)التھاب( ھاضهي التھاب مغز، ب،ی، اسپرم ساز) پوشاندی که منافذ قلب را میالتھاب حفره ا(تيآندوکار

، )درد( جلوگيرى از پيرى زود رس پوست، قارچ مووناخن، صرع، طحالابت،ي د،یزودرس، ترشحات زنانگ
 بودن، رفع حسادت، ھوش لتى يائسگى، ايجاد خلوص، تقويت اراده، تقويت آگاھى درونى، درمان خجا،يینازا
   تيوفعال

  

  :تي ما;ک-٢٠
 ذات ،ی زنانگیمعده، دردھا، زخم )ادکردنيز(ی کودکان، باروریھايماري دندان، بشهي ھا، التھابات راشعه
، عادت ماھانه دردناک، )ورم( حشرات، گوش یدگي کنه، گزی، گازگرفتگ)یکل( قارچ ھاه،يالر

 ازسوخت وس(سمي متابولگار،ي سی سخت از بوتي، مسموم)درد(، طحال)یکل(، عفونت)تيتقو(عض8ت
  ، مخملک )یسلول

  

  :ني تورمال-٢١
، )سرطان( ھاضهي کودکان، بیھايماري بمر،ي آلزادز،ي، ا)قولنج( ھا، اخت8;ت گردش خون، اسھال ھا اشعه
، روده )سرطان(، تبخال، روده)تومورھا( از سرطان، تخمدان ھایريشگي، پ) پوستکاتيتحر(پوست
 سرطان، وز،ياسکول)=انحراف(، ستون فقرات)چشم بد(، چشم شور)محرک(يی، زونا، چشا)عفونت(کوچک
 دنيسوت کش( گوشپ،ي، فشار خون پائين، گر)تيجھت تقو( بدنیمنيا ستمي، س)یتنگ(اھرگھاي سجه،يسرگ
، ناخن )اخت8;ت(، ھورمون ھا)ورم حنجره(تي، ;رانژ)ھايماريب( مثانها،ي، ما;ر)درد(، صرع، طحال)گوش
  یدي شکننده، نومیھا
  

  :کسي ان-٢٢
 یدگي، گز)تيتقو(يیوا، شن)زانياشک ر( تقويت قلب و جريان خون بھبود پس از عمل جراحى، چشممر،يآلزا

 به ھمراه اني اعتمادبه نفس، مشک8ت روحى و احساسى، ھذشي وافزااديحشرات، درمان ھرنوع اعت
 به تيس حساوزياسکول)=انحراف( ووحشت از وجدان، ناخن ھا، مشک8ت وزن، ستون فقرات،ترسیآشفتگ
  )یرفع خستگ(، پاھا)یدرفع سر(  خستگى و سردى پاھا، دردفتق، تقويت عض8ت، پاھا،ی جوراتييتغ
  

  :زوپرازي کر-٢٣
   یدي، نوم)عيراحت وسر(ماني، زا)ادکردنيز(ی، بارور)حاد(تيبرونش

  

  :تي رودوکروس-٢۴
   شکننده ی، ناخن ھا)تيمسموم(، خون)هيتصف(، خون)سرطان( ھاضهي ب،یروسي ویھايماريب

  

  : سنگ ماه-٢۵
سوخت وساز (سمي، متابول)درد والتھاب(کبد ورم کرده، سل، ی، دستھا)کيتحر(، رشد)ادکردنيز(یبارور
  يی، نازا)یسلول

  

  :  دردھا با سنگ شفا بخش درمان
 و ی ناب رنگی که دارند و نورھایاري بسی کامل و انرژی با ارزش به علت ساختار اتمی ھا و سنگ ھایکان

 ی مثبت برجایھا توانند اثری میني ، بدون خطر آفری تابانند در کنار دانش پزشکیدرخشان که از خود م
 سنگ ھا ھمراه و ني بلکه انند کی معجزه ميی که سنگ ھا به تنھاستي معنا نني حرف به اني ایول. بگذارند 

  .  ھا دارندیماري را بر بیدي مفراتي تأثی پزشکیدر کنار درمان ھا

 یماري باعث ب است کهی ناھماھنگني و ازدي ری در حوزه بدن تعادل جسم و جان را به ھم مري متغارتعاشات
 ني با ارزش ، ای ھا و سنگ ھای توان با کمک گرفتن از ارتعاشات کانی زمان است که منيدر ا.  شود یم

با مطالعه .  کرد جادي دوباره ان ;زم را در جسم و جای به وجود آمده را کنترل کرد و ھماھنگی ھایناھنجار
.  بردند ی ھا بھره می ھا از کانیماري درمان بیته برا برد که انسانھا در گذشی مسئله پني توان به ای مخيتار

  :بطور مثال 
 و یعي طباتي ، خصوصی س8متني ارتباط بی برقراری است که به جھت کوشش برای شخصني اولبقراط
 درمان ی دانستند که برای ھا میسيآت8نت. اشتھارد دارد یطي عوامل محري ، تحت تأثی نژادی ھایژگيو
 جواھر سنگ ھا در و پودني از کوبنيدر چ.  استفاده کنند عتي موجود در طبی ھایاز کان ھا چگونه یماريب
 سنگ ھا نيبا کمک ا»  نبژانلديسن ھ«  بنام ی شخصی8دي م٨در قرن .  بردند ی سود مماراني بی مداوایبرا
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ز سنگ ھا ع8وه بر  نشانه آن است که در گذشته و در مناطق مختلف انسانھا انيا.  خود را درمان کردمارانيب
  .  از آن ھا سود برده اند زين درمان یاستفاده آن به عنوان ابزار گوناگون برا

  ...  توانند ی وجود دارند که می بدن نقاطدر

 ھا تعادل ی انرژني و با استفاده از اندي نماافتي را دری درمانی ھای سنگ ھا و کانی ھای و انرژارتعاشات
  :  نامند ، که شامل ی نقاط را چاکرا منيرداند که ا بازگیبدن را به حالت عاد

 چاکرا است ، که محل استقرار آن در استخوان نينخست) Mulddhara( ستون فقرات هي پااي شهي ریچاکرا
 ی ھای چاکرا قرمز است و کانني رنگ افيط. است یاتي حی انرژاي» پرانا «  باشد که محل ورود ی میخاج
 ني نسبت به اري پذريغده تاث.  توان نام برد ی را ماهي سنيديقرمز و کوارتز و ابس بر آن گارنت ري پذريتاث

عملکرد .  ھا ، مثانه ھا ، پاھا ھستند هي ستون فقرات ، کلري نفوذ پذیاعضا.  باشد ی میويچاکرا غده فوق کل
 و بر یرت جنس قدتي کماطي و حی ، شادابی مادی به زندگلي موثر بر آن می ھای چاکرا و کانني ایروان
  .  دارد یوب اثر خيی و فقر غذای کم خونی ھایماريب

 و ناف ی استخوان شرمگاھنيکه محل استقرار آن در ب.  چاکرا استنيدوم) Swadhistana(ی خاجیچاکرا
 ی ، چشم ببر را می نارنجتي ، کلسقي بر آن عقري پذري تاثی ھای است و کانی چاکرا نارنجني باشد رنگ ایم

 ی مثل مدي دستگاه تولري نفوذ پذیااعض.  باشد ی می چاکرا غدد جنسني نسبت به اري پذريغده تاث. برد توان نام 
 عشق نسبت به جنس تيفي ، کی قدرت جنستي موثر بر آن کمی ھای چاکرا و کانني ایعملکرد روان. باشد 

  مخالف ، مرکز احساسات 

 ی منهي قفسه سري که محل استقرار آن در ز. چاکرا است نيسوم) Manipura ( یدي شبکه خورشیچاکرا
 توان نام ی را می ط8ئتي ، توپاز ، کلسنيتري بر آن سري پذري تاثی ھای چاکرا زرد است و کاننيباشد رنگ ا

 صفرا ، سهي کبد ، معده ، کري پذنفوذ یاعضا.  باشد ی چاکرا غده لوزالمعده مني نسبت به اري پذريغده تاث. برد 
 به لي ، تمای موثر بر آن شفا گری ھای چاکرا و کانني ایعملکرد روان.  ھستند یاه عصبروده ھا ، دستگ

   عواطف ناخالص ھاني در کی فردتي ھوگاهي ، جای خرد معنوقي عمی ، لذتھایتندرست

 باشد ی قلب مهيکه محل استقرار آن در ناح.  شودی چاکرا محسوب منيچھارم) Anathata( قلب یچاکرا
 ، ی ھندوانه اني ، تورمالی بر آن کوارتز صورتري پذري تاثی ھای است و کانی صورت- سبز  چاکرانيرنگ ا
 قلب ، ري نفوذ پذیاعضا . اشد بی مموسي چاکرا غده تني نسبت به اري پذريغده تاث.  توان نام برد ی را مديج

 عاشقانه به ابناء ی قلب موثر بر آن عواطفی ھای چاکرا و کانني ایعملکرد روان. دستگاه گردش خون ھستند 
   ، شفقت و خلوص ی ، رشد معنواتي در برابر حی قلبشيبشر ، گشا

 ی است و کانی آسمانی چاکرا آبني باشد رنگ ای حلق میکه محل استقرار آن رو) Wihudha(  گلو یچاکرا
 چاکرا ني نسبت به اري پذريغده تاث.  توان نام برد ی را متي ، سودالتي ، آزورني بر آن آکوامارري پذري تاثیھا

 چاکرا ني ایعملکرد روان.  گوارش ھستند ه ، لولی ، گفتاری نفوذ دستگاه تنفسیاعضا.  باشد ی مديروئيغده ت
   تي و خ8قشي خواني بگاهي و انطباق جاافتي موثر بر آن دری ھایو کان
 ی ھای است و کانیرا آب چاکني باشد رنگ ای دو ابرو منيکه محل استقرار آن ب) Agna( چشم سوم یچاکرا
 ني نسبت به اري پذريغده تاث.  توان نام برد ی را می اشهي ، کوارتز شی آبتي بر آن ;جورد ، فلورري پذريتاث

 ، دستگاه یني چپ ، گوشھا ، بچشم مغز ، ی بخش تحتانري نفوذ پذیاعضا.  باشد ی مزيپوفيچاکرا غده ھ
 ی ذھنمي و درک مفاھی سازري تصوتي موثر بر آن قابلی ھاین چاکرا و کاني ایعملکرد روان.  ھستند یعصب
  .يیشگوي مانند پی به فعل در آوردن افکار مرکز ادراک فراحسيیتوانا
 است و دي سفاي چاکرا بنفش ني باشد رنگ ایکه محل استقرار آن فرق سر م) Sahasrara (ی تاجیچاکرا
 ري پذريغده تاث.  توان نام برد ی را می اشهي کوارتز ش ،ی ، اپال نارنجستيتي بر آن آمري پذري تاثی ھایکان

.  مغز ، چشم راست ھستند ی بخش فوقانري نفوذ پذیاعضا.  باشد ی می چاکرا غده صنوبرنينسبت به ا
 ی ھایژگي انسان و وتي با شخصاتي حیروي نبي موثر بر آن ترکی ھای چاکرا و کانني ایعملکرد روان

   ینو معرتي محل اشراق و بصیمعنو
  

   :ی درمانی شارژ سنگ ھانحوه

 شما اري در اختی اوقات سنگیگاھ . دي ھا پاک کنی و آن را از ناخالصديي آنھا را بشودي شارژ سنگ ھا بایبرا
 بوده که ی سنگ قبل از شما مورد استفاده شخصني اديشا . ديري بگی از آن انرژدي تا شما بتوانردي گیقرار م
 امکان ی رساند ، ولی نمبي به شما آسیکيزي سنگ از نظر فنيا. ص بوده است  خای و ناراحتیماريدچار ب

.  شما را آزار دھدی منفی را ھمراه داشته باشد و آن انرژی شخص قبلی منفی و انرژشانيدارد که افکار پر
  .  سنگ ھا مجدد شارژ شوددي بانيبنابرا

 سنگ مورد نظرتان را در دي توانیشما م .  از عوامل پاک کننده سنگ ھستنداي ، آتش ، خاک و نمک درآب
. ديي و سپس آن را بشودي آن را داخل خاک بگذاراي دي قرار داده و شارژ کنی تا چند ساعت در آب جار١حدود 
 شارژ کردن آن ی برااير از نمک خشک دنکهي ااي شعله شمع قرار داد ی شود سنگ را روی ھم میگاھ

  . استفاده کرد 

  

   :ی درمانیسنگ ھا استفاده از نحوه

 چاکرا مورد نظر را انتخاب کرده و سپس به نسبت رنگ چاکرا شاني افکار پراي یماري ابتدا بسته به نوع بدر
 چاکراه به ی بعد از کسب آرامش سنگ را رودهي سپس به پشت دراز کشمي کنیسنگ خود را انتخاب م
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ً مدت زمان مناسب معمو; ،8 شارژ شده باشد  که حتما سنگ قبمي دقت داشته باشدي قرار داده باقيصورت دق
 ماند بعد سنگ را برداشته و آنرا مجدد شارژ ی باقدي در آن حالت باقهيبعد از اتمام کار چند دق.  است قهي دف٢٠
 ی بعضدي کند، بای کار در مورد تمام سنگھا صدق نمني فراموش کرد که ادي نکته را ھرگز نباکيالبته . کرد 

;زم بذکر . دي از آنھا را در آب قرار داد و بعد آن را نوشیبعض.  قرر داددرد محل ی روًمايمستقاز سنگھا را 
 ی پزشکی سنگ ھا ھمراه و در کنار درمان ھاني کنند ، بلکه ای معجزه نميی سنگ ھا به تنھانياست که ا

  .  ھا دارند یماري را بر بیدي مفراتيتاث

 کند ی مفاي ای ھا نقش مھمیماري ھا و ھم در درمان بیماري بجادي ھم در اني مسئله که زمني با توجه به اتيجتا
 ھا و درمان آنھا را یماري مناسب از بیريشگي پی راھاني شاخه از علوم زمني در اشتري توان با مطالعه بی، م

   .ميي کمک نمای نحو به جامعه انسانني و به امي جوامع قرار دھاريدر اخت

 ني زمی پژوھشھای خورد از جمله آنھا واحد اجرای به چشم منهي زمني در ايی ھاتي فعالزماني کشور عزدر
 شاخه از علوم ني اتي با در نظر داشتن اھمی باشد ولی و معادن کشور معي در وزارت صنای پزشکیشناس
. ت  بھاء داده نشده اسیک پزشی شناسني است به زمستهي و باستهي بشر آنچنان که شای در تداوم زندگنيزم

  . شود ی نمدهي دی پزشکی شناسني به نام زمیشي کشور گرای از مراکز علمکي چيھنوز در ھ
  

   ديگر از سنگھاي درمانيبرخي

  

   :ني آکوارمار– ١

  . بدنی دفاعستمي قدرت سشيافزا.  گردنهي ناحی ھای و ناراحتتي مانند برنشی تنفسی مجاریھايماري بیبرا
  

  : کمان ني رنگداني ابس– ٢
  . مانع زخم معده استزي و نباشدي می عفونتھا و التھابات شده و ضد باکترنيتسک باعث

  

   :ی لکه برفداني ابس– ٣

  . کننده استخوانھاستتي و تقوکندي روده ھارا آسان معملکرد
  

   :تي آمازون– ۴

  . مغز ، اعصاب و آرامبخش استتي تقویبرا
  

  : کھربا – ۵
  .یست پویھاي و ضد اگزما و ناراحتی آلرژیآنت
  

   :ستيتي آم– ۶

  . اعصابی کلستمي سی برادي و مفی عصبی و فشارھاگرني مضد
  

   :ني اون چور– ٧

 ی قلبی ھای سنگ ناراحتني امي ارتعاشات م8لهي اشک ، ضد شوره سر و بوسزشي ری چشمیھايماري بدرمان
  .شودي در مان می عصبستميو س

  

   :دوتي پر– ٨

  . استدي گردش خون مفیدارد و برااثر مثبت بر اص8ح بافت ھا " عموما
  

   :ی توپاز آب-٩

 را ی و افسردگتيواعصاب راتقو.  صدا موثراستی التھاب گلو و رفع گرفتگی وبراکندي متي تقوصدارا
  .کنديدرمان م

  

   :ني تورمال– ١٠

  . داردی ضد سرطانري تاثزيون.کندي مادي و قدرت تمرکزرازآرامبخش
  

  : چشم ببر – ١١
  . مانند مفاصل استی حرکتیامھا کننده اندفعال

  

   :تي رودون– ١٢

 شي را افزایري موثر بوده و در ضمن قدرت فراکابتي ششھا و درمان دتي دارد ودر تقوی بر شنوائی قوريتاث
  .دھديم
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   :ماني سنگ سل– ١٣

  .کندي مکي خون را تحراني و جرکاھدي مو مزشي کننده ناخن ، چشم وپوست بوده از رتيتقو) کسياون(
  

   :ستالي سنگ کر– ١۴

  .شودي مزي نهي چشم و رتي باعث تقوني خون و ھمچناني ، جری قلب ، غدد لنفاوی براديمف
  

  : سنگ ;جورد – ١۵
  . سری در درمان فشارخون با; ومسکن در دردھاديمف
  

   :تي سودال– ١۶

 یرويوبه بدن ن.  استیاو لنفی نموده ، محرک مغز و بافتھاتي غدد را تقوگري و دديروئي ، و غده تآرامبخش
  .بخشدي ماتيح
  

   :نيتري س– ١٧

  . استدي مفی ، نگرانتي ، عصبانی رفع افسردگیبرا
  

   :ی آبقي عق– ١٨

  .ی عض8نی در درمان سردرد و گرفتگموثر
  

   :ی خزه اقي عق– ١٩

   .ابتي در درمان دديمف

  

   :ني کارنل– ٢٠

  . وگردش خون  کننده دستگاه گوارش وموثر در ھضم و جذب غذاهيتصف
  

   :تي فلور– ٢١

  .ی و مشک8ت ذھنی مغزیھايماري بدرمان
  

   :روزهي ف– ٢٢

  . چشم ھاتي کبد ، غدد و تقوی براديمف
  

   :ی کوارتزدود– ٢٣

  .ی جنسی ھا ، لوزالمعده و اندامھاهي شکم ، کلی وموثر برای افراد کم انرژی برامناسب
  

   :ی کوارتز صورت– ٢۴

  . ھا در ھر دو جنسضهيھا و ب در عملکرد تخمدانموثر
  

  : گارنت – ٢۵
  . ستون مھره ھایاني قسمت متي مثل ، تقودي دستگاه تولی برامناسب

  

   :تي ;برادور– ٢۶

   .سمي و در مان رماتی عملکرد قدرت دفاعشيافزا

  

   :تي ما;گ– ٢٧

  . و ضد التھاب استی کنندگهي تصفتي خاصیدارا
  

  : مرجان – ٢٨
  . عادات ماھانهی ھای و ناراحتیون کم خیھايماري بیبرا
  

   :تي ھمات– ٢٩

  . بدنی خون و سلولھای ، انعقاد خون ، بازسازسي درمان واردر
  

  : جاسپر قرمز – ٣٠
  . مفاصل ، پا درد ، کمر و استخوانھای براديمف

  )Crystal Healing( انرژي و سنگ درماني مراكز
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  ).نرژي حيات انسانا(پايه ستون فقرات، محل ورود پرانا :  اولچاكراي

طبيعت رنگ قرمز با آتش و خشم . قرمز، نشانه زندگي، قوت، نيروي حيات و طبيعت فيزيكي است: رنگ
  .مرتبط است

  .مرجان، ياقوت كبود، سنگ يشم، ب8دستون:  سنگھاي قرمزتمام
  

  : درمانيخواص
  ).از جمله ;غري، فقر غذايي، سرمازدگي( بھبود كم خوني -١

  . غش-٢
  .پايين شكم، مرتبط با طحال و دستگاه توليد مثل:  دوم يچاكرا
  .نارنجي، نشانه غلبه بر خشم و كنترل بر خويشتن است: رنگ
  .، يشم نارنجي)يشم و عقيق آتشين(ُ، اپال آتشين )عقيق قرمز(كارنلين :  سنگھاي نارنجيتمام

  

  :  درمانيخواص

  . ھضم غذا و گردش خونتنظيم
  .كسوس، مرتبط با دستگاه گوارش و غده ي فوق كليويناف و سولر پل:  سومچاكراي
زرد، نشانه ذھن، ھوش، فھم، درايت زياد، عقل و ذھنيت است و در ارتباط با احساسات و قدرت فردي : رنگ

  .مي باشد
  .، سيترين، كھربا)ياقوت زرد(توپاز :  سنگھاي زرد و ط8ييتمام

  

  : درمانيخواص
ذير مي شود و انرژي مربوط به سولر پلكسوس از تعادل خارج مي  در شرايطي كه سيستم عصبي آسيب پ-١

  .گردد، مي تواند متعادل كننده باشد
  ).مرض قند( در بيماري ديابت -٢

  . يبوست-٣
رنگ زرد اين شرايط را ) يعني اشعه قرمز را زياد جذب مي كند( اگر كسي به طور غير عادي ;غر باشد -۴

  .در سيستم فيزيكي بدن خنثي مي كند
  .رنگ زرد آن را خنثي مي كند) رنگ آبي را زياد جذب مي كند( اگر كسي بيش از حد چاق باشد -۵

  .قلب، عشق الھي، جوھر ھستي، دستگاه گردش خون، سيستم لنفاوي و سيستم ايمني:  چھارمچاكراي
  .، ھمدردي، خ8قيت، س8مت و فراواني است)ھماھنگي(سبز، نشانه ھارموني : رنگ
زمرد، تورمالين سبز، ما;كايتو، جيد، كرايزوپريز، دايوپتز، پريدات، اون تورين، عقيق : ي سبز سنگھاتمامي

  .خزه اي، يشم سبز
مربوط به جنبه ھاي ) قرمز، نارنجي و زرد(سه رنگ اول .  طيف رنگي، رنگ سبز در حد ميانه استدر

  . مي باشندفيزيكي و سه رنگ آبي، نيلي و بنفش مربوط به جنبه ھاي ذھني و رواني
  

  : درمانيخواص
  . تنظيم دستگاه گردش خون، فشار خون و قلب-١
  . تمدد اعصاب و شارژ انرژي حياتي-٢
  . ھر كس كه محتاج انرژي است كمك مي كند-٣

  ).محل ورود پرانا(مركز گلو، مرتبط با دستگاه تنفس :  پنجمچاكراي

  . ار آيي وجود و خ8قيت، اعتماد به نفس، احترام به خود و كابراز

  

  : درمانيخواص
  . بيماريھا يا مشك8ت گلو-١
  . انواع التھاب ھا-٢
  . خونريزي ھاي داخلي-٣

چشم سوم يا غده ھيپوفيز، ديدن دروني و بيروني، مرتبط با سيستم عصبي و غدد مترشحه :  ششمچاكراي
  .داخلي
  .باشدنيلي، نشانه مرزھاي صوفيانه، نيل به روحانيت، خودكفايي و عقل مي : رنگ
  .آنديگو، سفير نيلي، آزورايت:  سنگھاي نيليتمام

  

  :  درمانيخواص

  . بھبود بيماري ھاي ذھني و رواني-١
  . كمك به گشودن چشم سوم-٢

  .، محل ورود پرانا)صنوبري(تاج سر يا غده مخروطي :  ھفتمچاكراي
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با;ترين عامل در وجود ما بنفش، نشانه تسلط روحاني است، با;ترين و عميق ترين نوري است كه با : رنگ
  .كه ھمان چاكراي ھفتم است در رابطه است

  .آمتيست و فلورايت:  سنگھاي بنفشتمام
  

  :  درمانيخواص

  . كمك به رفع بي خوابي-١
  . رفع ھر نوع بيماري يا نارسايي ذھني و اخت8;ت رواني-٢
  

   :منابع

  

   ی بھشتدي دانشگاه شھی فناوری وابسته به مرکز رشد واحد ھااي کانسار طب آرشرکت
   موحديیترجمه خانم فرحناز ثنا / ی سنگ درمانکتاب

  چ
  

  

  

   یسنگ درمان
  ی درمانسنگ
  یشيوتي جبخش
   تعيين سنگ مناسب براي ھر فردشيوه

  

اي است كه در منظومه شمسي وجود دارند و در دانش   گانه٩ يك از سنگھا مبين انرژي يكي از سيارات ھر
بنابراين براي تعيين سنگ مناسب ھر فرد، . گيرند مورد بررسي و تحليل قرار مي) وتيشجي(ستاره بيني ودايي 

اي   چارت تاثيرات انرژيھاي سيارهليلابتدا يك جيوتيشي بايد نمودار تولد فرد را استخراج كرده و سپس با تح
داد و از آنجا كه توان سياراتي كه ضعيف يا قوي ھستند را تشخيص  به اين ترتيب مي. را بر وي مشخص كند

ًمث8 خورشيد به اعتماد به نفس و س8مت قلب يا ماه بر (كند  ھر كدام از آنھا پتانسيل و نيرويي را در ما احيا مي
به . توان از سنگھاي مناسب جھت تقويت آنھا استفاده كرد  كه ضعيف باشند ميصورتي، در ...)احساسات و 

  . اي بدن ما اثر خواھند گذاشتاين ترتيب سنگھا ھم بر شفاي ذھن و بر شف

  

تواند براساس تحليل چارت موارد زير  اي، جيوتيشي مي  از مشخص شدن حوزه تاثيرات انرژيھاي سيارهپس
  : را براي بومي مشخص كند

  

  .استفاده از چه سنگھايي مناسب است) ١
  

  .استفاده از چه سنگھايي مناسب نيست) ٢
  

  .م سنگھا مناسب ترنددر چه دوره زماني استفاده از كدا) ٣
  

به عنوان مثال سنگ س8متي، موفقيت و شانس، . ھايي براي فرد مفيد ھستند كدام سنگھا در چه زمينه) ۴
  .پرستيژ كاري و موفقيت شغلي، جذابيت، خ8قيت و غيره

  

  .وزن مناسب براي سنگ) ۵
  

  )ط8، نقره و غيره(جنس پايه مورد استفاده براي سنگ ) ۶
  

  .م انگشت از كدام دست بايد استفاده شودسنگ در كدا) ٧
  

  .سنگ از چه زماني بايد استفاده شود) ٨
  

 از آنجا كه ھر سياره در دوره زماني مشخصي بر زندگي فرد حاكميت دارد پس از اتمام ھر دوره ھمچنين
  تواند سنگ مورد نياز براي دوره زماني بعدي را براي فرد مشخص كند زماني، جيوتيشي مي
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  تھماتي
  ۶  سختي

  

  

    تنوع رنگ

  

  رنگھاي مختلف که بارزترين ويژگي ان ج8ي زيباي فلزي آن است

  

  

   Fe2O3  ترکيب شيميايي
  

  

    کاربردھا

  

ھاي مربوط به خون مانند کم خوني،  سنگ زيبايي است که داراي خاصيت قوي در درمان بيماري
راي درمان فراموشي و ضعف حافظه از آن ب. ھاي بيش از حد در زمان قاعدگي و تا;سمي است خونريزي

يکي از بھترين کاربردھاي آن در زندگي امروزي ھمراه داشتن آن در ھنگام سفرھاي . توان استفاد کرد مي
تواند به شخص کمک کند تا کمتر  نظير اين سنگ در برقراري ارتباط با زمين مي ھوايي است چون قدرت بي
  .  ه بر استرس و موانع زندگي بسيار کمک مي کندھماتيت براي غلب. احساس خستگي داشته باشد

  

  

    نگھداري

  

  .از پاک کردن آن با آب نمک اجتناب شود. به سادگي خراش بر مي دارد
  

  

    موارد خاص

  Onyx    اونيکس

  

  ۵.۵  سختي

  

  

     رنگتنوع

  

   مختلف سياه، قھوه اي، زرد و سبزرنگھاي

  

  

   SiO2   شيمياييترکيب
  

  

    کاربردھا

  

قدرت با;يي در کمک به رھا کردن افکار منفي و . قلب، کليه، اعصاب، موھا و ناخنھا است کننده تقويت
  .از اونيکس سياه براي درمان اعتيادھا و عادتھاي ناپسند مي توان استفاده کرد. باورھاي ناخواسته دارد

  

  

    نگھداري

  

   تماس سنگ با شياء نوک تيز و تماس با ساير سنگھا جلوگيري شوداز

  

  

     خاصدموار
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   اختصاصي متولدين لئوسنگ

  

  

   Onyx, Sardonyx   ديگراسامي
  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ٣٠/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Amazonite آمازونيت

  

  

  

  Amazonite    آمازونيت

  

  

  ۵.۵  سختي

  

  

     رنگتنوع

  

   زرد- سبز و سبز-  مختلف آبيرنگھاي

  

  

  KAlSi3O8   شيمياييترکيب

  

  

    کاربردھا

  

براي بر طرف کردن ترس و نگراني ھاي .  در تقويت پوست و درمان بيماري ھاي آن دارد خوبيقدرت
به واسطه تاثير خوبي که روي قلب دارد مي تواند در بھبود روابط عاطفي و صدمه . زندگي اثر خوبي دارد
  . ھاي احساسي کمک کند

  

  

    نگھداري

  

 بھتر است در ظرف جدا از باقي سنگھا نگه -ود تماس سنگ با مواد شيميايي، اشياء نوک تيز خودداري شاز
  داشته شود

  

  

     خاصموارد

  

  ً دليل رنگ و شکل آن معمو; با جيد اشتباه مي شودبه

  

  

  Amazonite, Amazonstone   ديگراسامي

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ٢٩/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Lapis ;پيس

  

  Lapis           ;پيس

  

  

  ۵-۶  سختي
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     رنگتنوع

  

  ً مختلف آبي به ھمراه رگه ھاي سفيد و ندرتا ط8ييطيفھاي

  

  

  نوعي سنگ حاوي پيريت و کلسيت سفيد   شيمياييترکيب

  

  

    کاربردھا

  

اي در  اين سنگ قدرت فوق العاده.  سنگ زيبايي است که در طيفھاي مختلف آبي قابل مشاھده است;پيس
اي به  العاده تواند قدرت فوق سنگي است که مي. تر داردًھاي ناحيه گلو و حنجره و خصوصا گوا درمان بيماري

 کرد و با کمک ان شخص ستفادهتوان ا ھاي مختلف مي از اين سنگ براي مراقبه. معلمين و سخنرانان بدھد
  .ھاي خود موفقتر باشد تواند در بيان خواسته مي

  

  

رف کند و براي شفافيت ذھن به اين سنگ مي تواند تب را برط. ً را سنگي کام8 روحاني مي دانند;پيس
براي پاک کردن ھاله بدن بسيار موثر . از آن مي توان به ھنگام مراقبه ھم استفاده کرد. شخص کمک کند

  .است
  

  

    نگھداري

  

بھتر است در آب نمک . براي پاک کردن سنگ از پارچه خشک استفاده شود.  خراش ديدن آن حذر شوداز
  .پاک نشود

  

  

     خاصموارد

  

   
  

  

  Lapis Lazuli, Lazurite   ديگرامياس

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ٢٧/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Jasper جاسپر

  

  

  

  Jasper    جاسپر

  

  

  ۶-۵.۵  سختي
  

  

     رنگتنوع

  

   قرمز آجري با نقشھاي مختلف-  قھوه ايًعمدتا

  

  

   SiO2   شيمياييترکيب
  

  

    کاربردھا
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از اين سنگ . پر قدرت زيادي در پاک کردن خون داردجاس.  است با طيف متنوعي از رنگھاي زيباسنگي
. توان استفاده کرد ھاي مختلف به خصوص مشک8ت پوستي مانند جوش و آکنه مي براي درمان بيماري

سرخپوستان از اين سنگ براي دور کردن نيروھاي منفي و فرار از خطر گزيده شدن توسط مار و عقرب 
آورد و از آن براي درمان  دانند که حس شادي را در زندگي به ھمراه مي جاسپر را سنگي مي. کردند استفاده مي

  .ھاي دستگاه گوارش دارد اين سنگ توان خوبي براي درمان بيماري. کنند افسردگي استفاده مي
  

  

    نگھداري

  

   کردن با آن نمک فقط براي کوتاه، به سادگي خراش بر ميدارد، بھتر است با کمک يک پارچه تميز شودپاک

  

  

     خاصموارد

  

   
  

  

  Joy stone   ديگراسامي

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ٢۵/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Obsidian ابسيدين

  

  

  

  Obsidian    ابسيدين

  

  

  

  ۴-۴.۵  سختي
  

  

     رنگتنوع

  

   به رنگھاي زرد، سبز، خاکستري و آبي ھم قابل مشاھده است- با خالھاي سفيدمشکي

  

  

  داراي سيليس فراوانسنگ آتشفشاني    شيمياييترکيب

  

  

    کاربردھا

  

خالھاي اين سنگ .  کريستال آتشفشاني است که اغلب به رنگ سياه با خالھاي گوناگون قابل مشاھده استنوعي
از اين سنگ براي يافتن راه حل در زمان مشک8ت و . اند را به مانند روزنه اميد در دل تاريکي تشبيه کرده

استفاده از ان براي .  ذھن داردازيدرت فراواني در باز کردن و شفاف سشود چون ق ھا استفاده مي بيماري
کمک به پشت سر گذاشتن دوره ھاي سخت زندگي، امتحانات و مواقعي که ذھن نياز به فعاليت زياد دارد مفيد 

  .مي تواند بخوبي براي محافظت مورد استفاده قرار بگيرد. است
  

  

    نگھداري

  

  خراش بردارد سادگي ممکن است بشکند و به
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     خاصموارد

  

   
  

  

  Obsidian   ديگراسامي

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ٢٣/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Chalcedony کلسدوني

  

  

  Chalcedony    کلسدوني

  

   
  ۶  سختي

  

  

     رنگتنوع

  

   مختلف آبي، صورتي با طرح ھايي به مانند ;يه ھاي رسوبي در داخل سنگرنگھاي

  

  

   SiO2   شيمياييترکيب
  

  

    کاربردھا

  

ھاي مختلف در راه پيروزي استفاده   از اين سنگ براي فائق شدن بر نيروھاي منفي و مقاومتروميان
اين سنگ قدرت آرامشبخشي . تواند تب را پايين بياورد کلسدوني براي تقويت چشمھا مفيد است و مي. کردند مي

 کلسدوني را به اقيانوس آرام آبيرنگ . کوفا کندھاي دروني شخص را ش تواند خ8قيت اي دارد و مي فوق العاده
کند بتواند درون خود را به ھمان صورت آرام و ساکت نگه  اند که به شخص کمک مي و ساکن تشبيه کرده

کلسدوني طحال و مغز استخوان را . تواند فرد را در بيان حقيقت و ابراز احساس ياري دھد اين سنگ مي. دارد
براي درمان ھيستري ھم قابل .  خوبي براي حفظ س8مت چشمھا استرداراي اثر بسياکلسدوني . کند تقويت مي
  .استفاده است

  

  

    نگھداري

  

   تماس سنگ با مواد شيميايي، اشياء نوک تيز و قرار دادن در معرض حرارت با; خودداري شوداز

  

  

     خاصموارد

  

   
  

  

  Chalcedony, Calcedony   ديگراسامي

    

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ٢١/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Amethyst آمتيست

  

  Amethyst    آمتيست
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    سختي

  

٧  
  

  

     رنگتنوع

  

  معروفترين فرم آن بنفش است.  آن بي رنگ استخالصترين

  

  

     شيمياييترکيب

  

   Fe2O3 کوارتز به ھمراه  ھمانند
  

  

    کاربردھا

  

ھاي  گ بنفش است و گاھي در درون آن رگهنوع مرغوب آن برن. ترين انواع کريستالھا است  از با ارزشيکي
اين واژه به معني شخصي .  آمده استAmethustosنام آمتيس از ريشه يوناني . شود مايل به قرمز مشاھده مي
کند   شخصي از آمتيس استفاده ميتيدر زمانھاي قديم اعتقاد بر اين بود که وق. شود است که ھرگز مسموم نمي
  .شود ھرگز دچار مسموميت نمي

  

  

اين کريستال براي باز کردن چاکراي ششم و افزودن قدرت . شود  جزو جواھرات زينتي محسوب ميآمتيس
اين کريستال براي کساني که راه مراقبه را به تازگي شروع . گيرد درک و بصيرت مورد استفاده قرار مي

 درماني را به تازگي يستالي کرکاربرد آن براي کساني که استفاده از روشھا. اند اثر بسيار خوبي دارد کرده
از آن مي توان .اي در تقويت روابط عاطفي دارد العاده آمتيس قدرت فوق. شروع کرده اند ساده و کم خطر است
  .براي درمان اعتياد به الکل استفاده کرد

  

  

    نگھداري

  

قابل ضربه ھاي  با وجودي سختي با; در م- در حرارت با; نگھداري نشود- خراش ديدن سنگ باشيدمراقب
  عرضي آسيب پذير است

  

  

     خاصموارد

  

   براي متولدين آکواريوس سنگ اختصاصي است

  

  

  Amethyst   ديگراسامي

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ١٨/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Tiger eye ببر چشم

  

  

  

  Tiger eye ببر    چشم

  

  

    سختي
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     رنگتنوع

  

   تا آبياي قھوه

  

  

     شيمياييترکيب

  

   کوارتز به ھمراه رگه ھاي فيبر و کروسيدوليتانندھم

  

  

    کاربردھا

  

کاربرد آن در افرادي که در زندگي نياز به تغيير و دگرگوني يا .  سنگ داراي اثر قوي حفاظتي استاين
تواند شخص را در رسيدن به اھداف و به تحقق درآوردن آنھا  کاربرد آن مي. اعتماد بنفس دارند مفيد است

توان   اين صورت ميهشود و ب  با کمک آن درک و يافتن محل اصلي مشک8ت زندگي راحت مي.کمک کند
اين سنگ قدرت خوبي براي درمان بيماري ھاي چاکراي سوم و تقويت حس بينايي . براي حل آنھا قدم برداشت

  . دارد

  

  

 سنگي است بسيار گرم چشم ببر. کردند  رومي از اين سنگ براي حفاظت در برابر دشمن استفاده ميسربازان
نوع ديگري از سنگھاي اين خانواده چشم شاھين . توان استفاده کرد و از آن براي محافظت به ھنگام سفر مي

  .نام دارد که به نوعي داراي ھمان خواص چشم ببر است
  

  

    نگھداري

  

   در حرارت با; نگھداري نشود- خراش ديدن سنگ باشيدمراقب

  

  

     خاصموارد

  

   
  

  

    يگر داسامي

  

Tiger eye /crocidolite /cat"s-eye   
    

  

  

  امھاي پ١|  صبح۴:٠:: ١٧/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

   ترمولينخانواده

  

   ترمولينخانواده

  

  

  Black Tourmaline سياه    ترمولين

  

  

  

  Blue Tourmaline آبي    ترمولين
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  Pink Tourmaline صورتي    ترمولين

  

  

  ۵.۵-۵  سختي

  

  

     رنگتنوع

  

   رنگ فراوان قھوه اي، قرمز، آبي، زرد و سبزعتنو

  

  

      شيمياييترکيب
  

  

    کاربردھا

  

واژه ترمولين به معني مخلوط . ھا با ساختمان اتمي مشابه است  نام عام براي گروه بزرگي از کريستالترمولين
ول و سوم ًنوع سياه ترمولين براي دور کردن نيروھاي منفي خصوصا از چاکراي ا. سنگھاي ارزشمند است

حرارت دادن يا مالش آن با يک . کند اين کريستال به برقراري ارتباط مناسب با زمين کمک مي. مفيد است
ھاي منفي  اين کار براي تخليه انرژي. آورد پارچه پشمي نوعي الکتريسيته ساکن در درون کريستال بوجود مي

ي بيرون کشيدن بارھاي منفي از ناحيه بيمار توان در روش چرخاندن برا از آن مي. کند از چاکراھاي کمک مي
  .استفاده کرد

  

  

کاربرد آن در افرادي که مشکل بي خوابي دارند مي تواند در حل .  درمان آرتريت بسيار مفيد استبراي
  .مشکل کمک کند

  

  

    نگھداري

  

چه تميز شود،  کردن با آن نمک فقط براي کوتاه، به سادگي خراش بر ميدارد، بھتر است با کمک يک پارپاک
  نسبت به ضربه بسيار حساس است

  

  

     خاصموارد

  

   اختصاصي متولدين ليبرا استسنگ

  

  

  tourmalinet , Rubellite   ديگراسامي

  

  

  

   
  

  امھاي پ١|  صبح۴:٠:: ١۵/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Malachite ما;شيت

  

  Malachite    ما;شيت

  

  

  

    سختي
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٣.۵-۴  
  

  

     رنگتنوع

  

  ا سبز بسيار تيره سبز کمرنگ تاز

  

  

  Cu2CO3(OH)2   شيمياييترکيب

  

  

    کاربردھا

  

ما;شيت در زبان يوناني به معني برگ سبز . آيد  سنگ معدن مس است و نوعي جواھر به حساب ميما;کايت
از آن .شود از اين کريستال براي دور کردن احساسات منفي و درمان مشک8ت عاطفي استفاده مي. است
 شفابخشي خوبي درتدر اين کريستال وجود مس ق. ھاي روحي و احساسي استفاده کرد حيتوان براي جرا مي

استفاده از اين سنگ براي افرادي که از تغيير در . آورد ھاي مفاصل و مشک8ت قاعدگي پديد مي در بيماري
ھاي زندگي را رد  کند تا بتوانند به آرامي، با; و پايين زندگي ترس دارند بسيار مفيد است و به آنھا کمک مي

ما;کايت براي .  دندان درد، آسم و ضعف بينايي مفيد استاناين کريستال به طور اختصاصي براي درم. کنند
آورد و به طور کلي براي رفع ھرنوع انسداد و گير انرژي  ھاي مالي به ھمراه مي شخص فراواني و موفقيت

  .لولھاي بدن را براي نوسازي تحريک کندتواند س،ما;شيت مي. در بدن و زندگي افراد موثر است
  

  

    نگھداري

  

  در موقع حمل و نقل با احتياط کامل جابجا شود.  آسيب پذير و شکننده استبسيار

  

  

     خاصموارد

  

   
  

  

  ، ما;کايت، ما;شيتMalachite   ديگراسامي

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ١١/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Rose Quartz کوارتز رز

  

  Rose Quartzرتز     کوارز

  

  ٧  سختي
  

  

     رنگتنوع

  

   مختلف صورتي از کمرنگ متمايل به سفيد تا صورتي پررنگطيفھاي

  

  

  مشابه کوارتز   شيمياييترکيب

  

  

    کاربردھا
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اين کريستال داراي قدرت فوق .  کوارتز کدر به رنگ صورتي مايل به سفيد تا صورتي تيره استنوعي
بنابراين براي درمان افرادي که از روابط احساسي ترس . و چاکراي چھارم استاي براي باز کردن قلب  العاده

 سنگ براي تمام درمانھاي ناز اي. کند رز کوارتز قدرتھاي احساسي را تقويت مي. و مشکل دارند مفيد است
  . اين سنگ در درمان آسيبھاي  روحي و احساسي قدرت با;يي دارد. مختلف مي توان استفاده کرد

  

  

    دارينگھ

  

  .پاک کردن آن با آب نمک اشکالي ندارد.  خراش دادن آن حذر شوداز
  

  

     خاصموارد

  

   
  

  

  ROSE QUARTZ, Love stone   ديگراسامي

    

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ٨/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Ruby روبي

  

  Ruby  روبي

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  امھاي پ٠|  صبح۴:٠:: ۴/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

  Topaz توپاز

  

   Topaz    توپاز
  ٨  سختي

  

  

     رنگتنوع

  

 خالص بي رنگ است ولي طيفھاي مختلف آبي ، زرد، صورتي، قرمز و قھوه اي در آن قابل مشاھده توپاز
  .است

  

  

  Al2F2SiO4   شيمياييترکيب

  

  

    کاربردھا

  

. ًھاي مختلف توپاز ساختمان شيميايي تقريبا مشابھي دارند رنگ. اي سانسکريت به معني آتش است  واژهپازتو
داراي اثر تقويت . اين سنگ داراي انرژي گرمي است و قادر است تا بارھاي منفي محيط را بخود جذب کند

 براي محافظت، دور کردن اناز آن مي تو. کند کننده روي چاکراي سوم است و به باز شدن ذھن کمک مي
توپاز براي محافظت از بناھا و محل زندگي مورد . انرژي ھاي منفي و کمک به تقويت قدرت ذھن استفاده کرد
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. براي برطرف کردن درد و ناراحتي ھاي طحال، کليه ھا و معده اثر خاصي دارد. استفاده قرار مي گيرد
  .توپاز در درمان خونريزي توان خاصي دارد. دارد يبع8وه قدرت با;يي در درمان نارسائي ھاي جنس

  

  

    نگھداري

  

قرار دادن آن در معرض . براي پاک کردن سنگ از پارچه خشک استفاده شود.  خراش ديدن آن حذر شوداز
  .تابش خورشيد ممکن است باعت کمرنگ شدن سنگ شود

  

  

     خاصموارد

  

   اختصاصي متولدين اسکورپيونسنگ

  

  

  Topaz   ديگراسامي

  

  

  امھاي پ١|  صبح۴:٠:: ٣/۴/١٣٨٧ شده توسط نوشته

   کوارتزخانواده

  

  White or Clear Quarts سفيد کوارتز

  

  Smoky Quarts دودي    کوارتز

  

اين سنگ .  براي درمان انواع بيماري ھا و ايجاد حفاظت در افراد مورد استفاده قرار مي گيردکوارتز
ًي است و تقريبا براي ھر نوع کاربردي مي توان از آن استفاده معروفترين نوع کريستال براي کارھاي درمان

  . شده اندگاشتهعموم کتابھاي مربوط به کاربرد سنگھا بر اساس استفاده از کوارتز ن. کرد
  

  

  

  خواص سنگھا از زبان ائمه اطھار
  . ائمه خواص آنھا ذکر شده استی که از سويیسنگھا و انگشترھا

نگين عقيق است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني )ع ( در دست علي بن حسين ديدم:  الراي مي گويد ربيعه
اين نگين عقيق رومي است ، ھركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتھاي او برآورده مي : است ؟ فرمودند 

  شود 

  

ھركس انگشتري كه نگينش عقيق است انتخاب كند فقير نمي شود :مدام مي فرمودند ) ع( صادق امام
  ھايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابدوكار

انگشتر عقيق فقر را از ميان مي برد ، و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي : فرمودند ) ع( رضا امام
  كند 

  

  ھركس با عقيق قرعه بياندازد: فرمودند ) ع( رضا امام

   فراواني عائد او خواھد شد نصيب

  

  فظ در سفر است عقيق محا: فرمودند ) ع( صادق امام

  

  ھركس از شما مادامي كه: فرمودند ) ص( خدارسول

   عقيق ھمراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد اين

  

  :فرمودند ) ع( صادق امام
   ركعت نماز به ھمراه نگين عقيق معادلدو

   ركعت نماز بدون عقيق است ھزار
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  . كس انگشتر فيرزوه دست كند ، دست او نيازمند نخواھد شد ھر
  ھديه نموده است ) ص(فيروزه سنگي است كه جبرئيل به رسول خدا ) : ع( فيروزه از قول امام كاظم لتفضي

  بخشيد ) ع( رسول خدا آن را به اميرمومنان علي و

   درمان كسي است كه صاحب فرزند نمي شود فيروزه

  

  : صادق از رسول خدا چنين نقل فرمودند امام
  من خدا ، حيا مي كنم ھر آينه :  سبحان مي فرمايد خداوند

   بنده اي كه دستش را به سوي من با; آوردهاز

   در دستش انگشتري با نگين فيروزه است ، نا اميد برگردانم و

  چھار انگشترداشتند ،) ع(حضرت علي :  خير مي گويد عبد

  : به دست مي كردند كه
   انگشتر ياقوت براي نجابت و بزرگي-

   فيروزه براي پيروزي-

  ني براي نيرومنديحديد چي-

   عقيق را نيز براي محافظت-

  

کاربرد کريستال ھا براي درمان و 
  زيبايي

  

  

  

بشر از وقتي شروع به . استفاده از کريستال ھا به عنوان زينت يا براي درمان بيماريھا سابقه اي طو;ني دارد
ي و شفاي دردھاي خود شناخت نيروھاي زمين کرد، به تدريج با قدرت سنگھاي مختلف براي مقاصد درمان

در ھرمنطقه از زمين سنگھاي مختلفي يافت . استفاده از سنگھاي مختلف در بين ملل دنيا مرسوم است. آشنا شد
درباره . مي شود وھريک از اقوام کھن در آن منطقه برخي از آنھا را شناخته و از قدرتھاي آنھا آگاھي يافته اند

  .في  در بين ھمين اقوام پيدا ميشودقدرت ھر سنگ، داستانھا و روايات مختل
  

  

با . امروزه با نزديک شدن کشورھا و ملل مختلف بھم، امکان دسترسي به انواع سنگھا براي ھمه ممکن است
کمک برخي سنگھا مي توان شفاي دردھاي کھنه را تسريع کرد يا قدرتھاي خوب را در وجود افراد تقويت 

وان زينت مي تواند قدرتھاي درماني و شفابخشي را در کنار استفاده از حتي کاربرد آگاھانه سنگھا به عن. کرد
  .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؟* 

  در اين زمينه يعنى خاصيت درمانى سنگ ھا كار كرده و از اين علم استفاده كرده اند؟چه كشورھايى * 

  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؟* 

  ى گيرد؟بدن چگونه از سنگ ھا انرژى م* 

  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؟* 

  ت؟ اين طيف رنگى بيشتر مربوط به متولدين كدام ماه اس* 

  

  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؟* 

  ند؟و متولدين چه ماھى بيشتر تحت تأثير اين سنگھا ھست* 

  

  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

ه داشته است با استفاده از طبيعت و امكانات موجود انسان از ھمان زمانھا پيوسته بيماريھا و مشك8تى را ك
اكنون پس از سالھا اين اثرات شفابخشى سنگھا دوباره مورد توجه انسان . اطرافش به درمان مى نشسته است

متمدن قرار گرفته است به طورى كه با وجود پيشرفتھاى زيادى كه در زمينه ھاى گوناگون بشر به آن نائل 
  .پى برده كه غفلت از طبيعت او را از بسيارى از موھبت ھاى الھى را گذارده استآمده است اكنون وى 

  

   
  

  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 رنگى -
بدون خطرآفرينى مى توانند اثرھاى مثبتى بر جاى و درخشان كه از خود مى تابانند در كنار دانش پزشكى، 

ولى اين حرف دليل بر اين نيست كه سنگ ھا به تنھايى معجزه مى كنند، بلكه اين سنگ ھا ھمراه و . بگذارند
  .در كنار درمان ھاى پزشكى تأثيرات مفيدى را بر بيمارى ھا دارند

  

  

  چه دليلى است؟تغييراتى كه در بدن به وجود مى آيد به نظر شما به *  

  ارتعاشات متغير در حوزه بدن تعادل جسم و جان را به ھم مى ريزد و اين ناھماھنگى است كه باعث -
در اين زمان است كه مى توان با كمك گرفتن از ارتعاشات كانى ھا و سنگ ھاى باارزش،  . بيمارى مى شود

  . را در جسم و جان دوباره ايجاد كرداين ناھنجارى ھاى به وجود آمده را كنترل كرد و ھماھنگى ;زم
  

  

  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 که -
  .اين كار با آگاھى و دانش ;زم انجام شود
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  انى سنگ ھا كار كرده و از اين علم استفاده كرده اند؟چه كشورھايى در اين زمينه يعنى خاصيت درم* 

 قبل از پاسخ به اين سؤال به نظرم بھتر است ببينيم سنگ ھا در ابتدا چگونه و كجا و در چه زمانى به -
در گذشته ھاى دور كه مربوط به دوران پارينه سنگى يا عصر . صورت ھاى گوناگون استفاده مى شده اند

در آنجا بود كه آموخت سختى سنگ ھا مى . شر از سنگ به عنوان ابزار استفاده مى كردحجر مى شود، ابتدا ب
ھمانجا بود كه آموخت با ساييدن سنگ ھا جرقه . تواند حيوانات را كه زندگى او را تھديد مى كنند، از بين ببرد

حل بود كه حس زيبايى بعد از اين مرا. اين ابتدايى ترين آشنايى بشر با سنگ بود. و آتش ھم توليد مى شود
باستان شناسان . پرستى به انسان شوق استفاده از سنگ ھاى رنگى مختلف را براى آراستن دست و گردن داد

در بسيارى از مناطق كھن از جمله ايران در كاوش ھاى خودشان آثار زيادى را كه مبين آشنايى و استفاده 
گيوشمن ضمن اكتشافات خودش از تپه .  به دست آورده اندساكنان مناطق باستانى و ايران از اين سنگ ھا بوده

... سيلك در كاشان به تعدادى گردنبند با مھره ھايى از عقيق، ;جورد، يشم، سنگ شيشه، مرجان، صدف و
  .اين اشيا مربوط به ھزاره ھاى سوم پيش از مي8د و حتى شايد قبل از آن باشد. برخورد كرد

به دوره اي8مى و ھزاره سوم و چھارم پيش از مي8د است، تعدادى تنديس در منطقه شوش كنونى كه متعلق 
  .ھمه اين موارد نشان مى دھد كه مردم با تراش سنگ آشنا بوده اند. يافت شد

  

  در تخت جمشيد ھم آثارى كه به دست آمده حكايت از ھمين آشنايى مى كند؟* 

به دست آمده كه به شكل سرويس ... روزه، عقيق ودر تخت جمشيد سنگ ھايى از جمله مرجان قرمز، في!  بله-
. شير، 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 مي8د است
مثل اينكه كاھنان از سنگ ھاى . ستافسانه ھا و روايات گوناگونى ھم درباره سنگ ھاى باارزش نقل شده ا

  .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؟* 

در چين .  ھا چگونه از اين كانى ھاى باارزش استفاده كنند آت8نتيسى ھا مى دانستند كه براى درمان بيمارى-
سن «در قرن ھشتم مي8دى شخصى به نام . از كوبيدن و پودر جواھرات براى مداواى بيماران سود مى بردند

  . با كمك اين سنگ ھا بيماران خود را درمان مى كرد» ھيلدنبژان

ان ھا از سنگ ھا ع8وه بر استفاده آن به عنوان اين نشانه آن است كه در گذشته و در مناطق مختلف انس
  .ابزارھاى گوناگون و زينت و در مراسم مذھبى از جنبه درمانى آن ھم سود برده اند

  

  بدن چگونه از سنگ ھا انرژى مى گيرد؟* 

بيمارى ھا در اثر بسته شدن اين .  در بدن مراكزى وجود دارد كه به اين مراكز انرژى يا چاكرا مى گويند-
كانى ھا و سنگ ھاى باارزش قادر ھستند تا اين گرفتگى ھا را از بين ببرند و . مراكز انرژى پديد مى آيند

  .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 

  . آزاد مى كنندداده و
  

  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 با;ى -
  .جمجمه سر قرار گرفته اند

  

  چاكراى نخست كجا قرار دارد؟* 

اين چاكرا محل ورود . نخستين چاكرا است) Mulddharaمو;دھارا ( چاكراى ريشه يا پايه ستون فقرات -
  .يا انرژى حياتى است» پرانا«
  

  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؟* 

  . اثرخوبى دارد و ارتعاشات تقويت كننده و درمان كننده دارد اين رنگ روى كم خونى و فقر غذايى-
  

  چه سنگ ھايى مناسب اين چاكرا ھستند؟* 

  .مناسب اين چاكرا ھستند...  سنگ ھاى قرمز مثل مرجان قرمز، يشم قرمز، ياقوت قرمز و-
  

  اين طيف رنگى بيشتر مربوط به متولدين كدام ماه است؟* 

يشم قرمز و ياقوت قرمز و عقيق . م قرمز براى متولدين فروردين مناسب است ياقوت قرمز، اوپال آتشى، يش-
  .قرمز براى متولدين آبان تير و مرداد مناسب است
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  دومين چاكرا كجا قرار دارد؟* 

  .در قسمت پايين شكم قرار گرفته است) Swadhistanaسواد ھيستانا ( چاكراى خاجى يا مركز كليه -
  

  طيف رنگش چيست؟* 

  .نارنجى ع8مت انرژى است. نجى نار-
  

  چه اثراتى دارد؟* 

مسائل مربوط به ھضم غذا و گردش خون .  قدرت ارتباطى، دفع خشم و كنترل بر خويشتن را متعادل مى كند-
  .را منظم مى سازد

  

  چه نوع سنگ ھايى اين طيف را دارند؟* 

  .ب اين چاكرا ھستند عقيق نارنجى، سنگ ماه، اوپال آتشين كه رنگ نارنجى دارند مناس-
  

  متولدين چه ماھى از طيف رنگ نارنجى بيشتر تحت تأثير مثبت ھستند؟* 

عقيق نارنجى براى ماه ھاى ارديبھشت و .  سنگ كھربا براى متولدين خرداد، مرداد و شھريور مناسب است-
  .آبان است

  

  

  .در مورد چاكراى سوم بگوييد* 
رنگ نورى آن زرد و زرد ط8يى . است) Manipuraى پورا مان( چاكراى سوم چاكراى شبكه خورشيدى -

  .اين چاكرا با;تر از ناف قرار گرفته است. است كه نشانه عقل، ھوش و ذھنيت است
  

  رنگ زرد چه تأثيرى بر بدن دارد؟* 

قدرت درمانى براى بيمارى مرض .  رنگ زرد تأثير مثبتى روى كبد، طحال، كيسه صفرا و اعصاب دارد-
  .ست دارد و كنترل كننده چاقى استقند، يبو

  

  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،  -
  .لدين خرداد، شھريور و مرداد متعلق استچشم ببر به متو. ارديبھشت، مرداد و شھريور است

  

   
  

  چاكراى چھارم كجا قرار دارد؟* 

رنگ نورى . در وسط جناق سينه و با;ى قلب قرار دارد) Anathataآنات ھاتا ( چاكراى قلب يا عشق الھى -
كليه سنگھا با رنگھاى ذكر شده مانند ما;كيت، . آن قرمز، نارنجى، زرد ط8يى، صورتى و سبز است

  .پري8ت، تورمالين سبز و قرمز، كورل، كوارتز صورتى، كونزايت براى اين چاكرا مناسب ھستند
  

  خاصيت درمانى اش چيست؟* 

  . براى رفع مشك8ت قلبى، تنظيم گردش خون و فشار خون و ناراحتى ھاى پوستى مؤثر است-
  

   
  

  و پنجمين چاكرا؟* 

رنگ آن آبى و آبى و سبز .  روى حلق قرار گرفته استاست كه) Wihudhaويھودھا ( چاكراى گلو يا حلق -
اين رنگ روى بيماريھاى گرفتگى گلو و ناراحتى . روشن است كه ع8مت جاودانگى، اخ8ص و الھام است

سنگھاى مربوط به آن فيروزه، تورمالين آبى، توپاز آبى، ياقوت آبى، اكومارين . ھاى عصبى تأثيرگذار است
  .است... و
  

  متولدين چه ماھى است؟مربوط به * 

www.irpdf.com
www.irpdf.com


 ۵٠

در .  فيروزه به متولدين اسفند، ياقوت آبى به خرداد، اكومارين به خرداد، مھر، بھمن و اسفند مربوط مى شود-
  .قسمت سنگھا توضيح داده شده است

  

  

  چاكراى ششم كجا قرار دارد؟* 

رنگ . دو چشم قرار دارددر سمت پيشانى و كمى با;تر از بين ) Agnaآجنا ( چاكراى پيشانى يا چشم سوم -
اين رنگ براى آرامش و .  است- ديد بيرونى و درونى -اين رنگ باعث باز شدن چشم سوم . آن آبى نيلى است

رنگ نيلى آگاھى را با; مى برد و براى زنده كردن خاطرات فراموش شده . درمان بيماريھاى ذھنى مفيد است
  .مفيد است

  

  ارد؟چه سنگھايى به اين چاكرا تعلق د* 

  . ياقوت كبود، ;جورد، چشم شاھين، آزوريت-
  

  و متولدين چه ماھى بيشتر تحت تأثير اين سنگھا ھستند؟* 

  . ;جورد به ماھھاى آذر، دى، بھمن و اسفند تعلق دارد-
  

  

  آخرين چاكرا كه چاكراى ھفتم است، كجاست؟* 

رنگش بنفش، . با;ى سر قرار دارددر قسمت ميانى ) Sahasraraساھاس رارا ( با;ى جمجمه يا تاج سر -
  .اين رنگ براى بيمارى ھاى ذھنى مناسب است و خواب را تنظيم مى كند. سفيد و ط8يى است

  .فلورين، الماس، تورمالين و آماتيست مناسب اين چاكرا ھستند
  

  ھر كدام از طيفھاى رنگى چه تأثيرى بر ما مى گذارند؟* 

. ھستند كه از نور سفيد سرچشمه مى گيرند) رنگين كمان(رى ھفتگانه  اين طيفھا در واقع ھمان رنگھاى نو-
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 ;زم كيھانى را وارد بدن ما كرده و در ما تعادل و 

 .در اين زمان است كه بيماريھا از ما دور مى شوند. زن ;زم را ايجاد مى كنندتوا
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