


DEĞERLİ TAŞLAR



DEĞERLİ TAŞLAR NASIL OLUŞUR?

Kristallerin oluşabilmesi için 5 temel unsura 
ihtiyaç vardır:

- içerikler

- ısı

- basınç

- zaman

- alan



Değerli taşların çoğu yerküre 
kabuğunda oluşur - 4,8 km ila 40 
km derinlikte

Sadece 2 değerli taş manto 
tabakasında oluşur - elmas ve 
peridot (sarı yakut, zebercet) -
150 km’den daha derinde 
bulunabilirler. Genellikle volkanik 
patlamalar bu taşları yeryüzüne 
çıkarır.



DEĞERLİ TAŞLAR DOĞANIN NADİR 
VE ASİL ÜRÜNLERİDİRLER

YERALTININ ÇİÇEKLERİDİRLER



DEĞERLİ TAŞLAR FARKLI ELEMENTLERİN 
BİRLEŞİMLERİDİRLER

ELMAS - KARBON © dan oluşur

YAKUT - ALÜMİNYUM OKSİT (AL2O3) den oluşur (rengini alüminyum iyonlarının krom iyonlarının yerini 
almasından alır)

SAFİR - ALÜMİNYUM OKSİT (AL2O3) den oluşur (rengini alüminyum iyonlarının titanyum ve demir iyonlarının 
yerini almasından alır)

AMETİST - SİLİKON OKSİT (SiO2) (rengini silikon yerine demir +3 iyonlarının irridasyonundan alır)

AQUAMARİN - BERİLYUM SİLİKAT (Be3Al2Si6O18) dan oluşur (rengini demir +2/+3 iyonlarının alüminyum 
iyonlarının yerini almasından alır)

ZÜMTÜR - BERİLYUM SİLİKAT (Be3Al2Si6O18) dan oluşur (rengini krom iyonlarının alüminyum iyonlarının yerini 
almasından alır)



TAŞLARLA 
İYİLEŞMEK



DEĞERLİ TAŞ TERAPİSİ

Çakra 
konseptini
temel alır

Değerli taşlar, pozitif şifa 
enerjisini vücudumuza kanalize 

etmek ve değerli taş 
tedavisinin fiziksel sağlığımızı 

engelleyebilecek olumsuz 
titreşimleri serbest 

bırakmasına yardımcı olmak 
için kullanılır.





Zihinsel sağlık için taş terapisi

• sinir sistemine destek: opal, amazonit, pembe kalsit, ametist

• sabır ve toleransa yardımcı: zümrüt, mavi dantel akik, aventurin

• öz güven ve öz değerliliğe yardımcı: kırmızı jasper, pembe kuvars, güneş taşı

• yalnızlık hissine yardımcı: pembe kuvars, malakit, akuamarin

• bağımlılıklara yardımcı: ametist, yakut, hematit

• depresyona yardımcı: lapis lazuli, ametist, pembe kuvars

• uykuya yardımcı: ametist, gökkuşağı obsidiyen, labradorit



HOMEOPATİDE DEĞERLİ TAŞLAR



Geometri, Düzen ve Yapı

Kesinliğe ihtiyaç duyarlar

Her şeyde düzene ihtiyaç duyarlar (aile, iş)

Sıklıkla geometrik şekiller çizerler

Yaptıkları her şeyde yapısallığa ihtiyaç duyarlar, bu en öne çıkan konudur  (aile, iş)

Her şey düzeltilmeli/onarılmalıdır

Vazifelerinde en kesin ve net olan remediler: Yakut, Elmas ve Kuvars

Hayatında geometrik formlar en öne çıkan remediler: Elmas, Ametist ve Yakut



Ego, Üst sınıf ve Asil

kullandıkları kelimeler: 

“özel” “kıymetli” “nadir” “değerli” 
“asil” “değer verilen”

şişmiş ego, bencil

En egoistik olanlar:

Elmas, Yakut, Zümrüt ve Safir



Hapsedilmiş hissetmek (egonun ikinci evresi )

“kapana kısıldım”

“saklandım”

“kilitlendim”

“Kendimi gömülmüş hissediyorum, bir mezarda, toprağın 
altında”

Bir ilişkide, iş hayatında veya sosyal statüde kendi 
güçlerini, renklerini ve gururlanmalarını 
gösterememekten dolayı acı çekerler

umutsuz hissederler

En umutsuz hisseden remediler:

Ametist, Zümrüt, Elmas



Güzellik ve Mükemmellik Arayışı

Entellektüel süreçlerde son derece güçlüdürler

Berrak şekilde düşünürler ve konsantre olurlar

(özellikle: Ametist, Elmas, Yakut)

Rasyoneldirler, matematiksel bir zihinleri vardır          
(özellikle: Elmas)

Çok iyi bir hafızaları vardır                                           
(özellikle: Lapis lazuli, Kuvars)

Her zaman yeni bir bakış açısı ararlar                                
(özellikle: Safir)



Aile

Arabulucu, barıştırıcılar

Bebek bir çiftin en güzel 
meyvesidir

fertilite ile ilgili problemleri vardır, 
hamilelik ve doğum



İlişkilerin bütünlüğü

Aile yapısını hizaya sokmak ister

İnanç krizleri (kendine, ilişkiye)

Aşağıdaki gibi temel konularda düzen sağlarlar:

kadın/erkek (Yakut ve Zümrüt) 

aşk/nefret (Ametist)                      

yaşam/ölüm (Elmas)



İçgüdü ve Aydınlanmış Bilinç 

Hayvansal ve insansal davranışlar arasında 
savaş

Doğal dünyevi tutum ile özgürleşmiş zihin 
düşüncesi arasındaki gerilim

Şiddeti ve suistimali engelleme, aydınlanmış 
pozitiflik ve büyük resmin bilincine sahip 
çıkma arzusu

Elmas: Mükemmeliyet vs. Stress

Safir: Hayatta kalma içgüdüsü vs. Bireyin 
insanlığa özen göstermesi



Kemikler ve Eklemler

Sırt ağrısı (servikal, dorsal, lumbar 
bölge)

Bası ağrısı, batıcı ağrı ve yakan ağrı

Berelenmiş(çürük) hissi

Katılaşmış

Alt uzuv ağrıları (parmaklar, eller, 
el bilekleri, ayaklar, ayak 
parmakları)

Soğukluk ve uyuşukluk hissi 



Baş

Konstriksiyon (Sıkışma)

Alında ağrı

Isı hissi

Bası ağrısı (bastırma iyi gelir)



DEĞERLİ TAŞLARDA
HOMEOPATLAR



DEĞERLİ TAŞLARDA
HOMEOPATLAR



DEĞERLİ TAŞLAR

• Geometri, düzen ve yapı

• Ego, üst sınıf ve asalet

• Güzelliği ve mükemmelliği arama: problemler çözülmek için vardır

• Aileye karşı aşırı sorumlu ve akrabaların ihtiyaçlarına aşırı duyarlı (arabulucu)

• Kişisel ve ailesel ilişkilerin bütünlüğü

• İçgüdü ve aydınlanmış bilinç arasında çatışma

• Kemik ve eklem şikayetleri

• Baş ağrısı





ERKEK
44 yaşında

otoimmün alopesi

İlk görüşme Ocak 2020



2012 yılında Magnesyum 
fosforikum kullanmış,

Astım ve sırt ağrısı şikayetlerinde 
oldukça iyi sonuç vermiş.

GEÇMİŞTEKİ HOMEOPATİK 
TEDAVİLER

MgHPO4



DİŞ ÇIKARMAYALA 
İLİŞKİLİ ASTIM

DİŞ ÇIKARMA



3 YAŞINDAN BU YANA ASTIM

Son 8 yıldır, belirgin bir astım 
atağı olmamış

ASTIM



ÖNİKİ PARMAK ÜLSERİ 

18 yaşındayken olmuş,

İlaç ile tadavi edilmiş;

bir daha tekrar problem 
yaşamamış.

ONİKİ PARMAK ÜLSERİ

Bu süre zarfında sol dizinden geçirdiği bir ameliyat dolayısı ile okula 1 ay 
devamsızlık yapmış ve çok stresliymiş.



HER İKİ DİZİNDE DE DİSTORSİYON 
SONRASI ANA ÖN BAĞLARDA 

YIRTILMA.

SOL DİZİNDEN OPERASYON.

GEÇMİŞTE SOL AYAĞINDA MİKRO 
ÇATLAKLAR

KEMİKLER VE EKLEMLER



SOL KASIK FITIĞI (1979)

Muhtemelen boğmaca sırasında 
zorlamadan dolayı

OPERASYON



2019 Mayıs’ında birkaç bölgede 
alopasi farketti.

Dermatolog problemin stress 
kaynaklı olduğunu söyledi; topikal 

bir tedavi verdi ve tedavi 
sonrasında şikayeti daha da 

kötüleşti ve 1 ay içerisinde tüm 
saçını ve vücudundaki tüyleri 

kaybetti.

OTOİMMÜN ALOPESİ



Daha sonra kortizon tedavisine 
başlanmış, tedavi sonrasında vücut 
tüyleri ve sakalı tekrar çıkmış, kafa 

bölgesinde ise halen bir kaç 
bölgede boşluk varmış; tam doz 

kortizona (62.5 mg) geçtiğinde tüm 
problem çözülmüş.

OTOİMMÜN ALOPESİ



11.01.2020 de son görüşmesinde 
deltacorten 12.5 mg

Şimdi ise dermatoloğu siklosporin 
vermiş. 

OTOİMMÜN ALOPESİ



Aralık 2018’de çalıştığı firma 
kapatılmış. 

Yaklaşık 18 yaşında ve 2018’de 
yaşadığı problemin aynısını yaşamış                             

(sadece birkaç bölgede). 

OTOİMMÜN ALOPESİ



• YİYECEK İSTEĞİ: MAKARNA, ET, 
ÇİKOLATA, TİRAMİSU 

• İSTEMEDİĞİ YİYECEKLER: 
PANCAR, SAYLANGOZ, LİÇİ

YİYECEK



OKUMAK - SEYAHAT - SPOR (GYM) –
YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK - BAHÇEYLE 
UĞRAŞMAK

HOBİLER



SICAK YAPILI



⮚ ANKSİYÖZ (gazı kontrol eder, kapı kapalı 
mı vb.) 

⮚ NEŞELİ

⮚ MERAKLI 

⮚ OPTİMİSTİK

ZİHİN



⮚ Bir şirkette süreç optimizasyonu üzerine 
çalışıyor (elektrik, gaz ve hizmetler) 

⮚ Çatışmalardan haz etmiyor

ZİHİN



APOCYNACEAE
zakkumgiller

• Ana remediler (14):

Alstonia constricta (50) - Alstonia scholaris 
(17) - Apocynum androsaemifolium (79) -
Apocynum cannabinum (912) - Asclepias 
cornuti (162) - Asclepias tuberosa (761) -
Calotropis gigantea (64) - Cundurango (256) -
Oleander (2543) - Rauwolfia serpentina (446) 
- Reserpinum (31) - Strophanthus hispidus 
(185) - Strophanthus sarmentosus (195) -
Vinca minor (330)



APOCYNACEAE

• Öz imaj, dış görünüm, şıklık ve estetik

• Öz farkındalıktan yoksunlukla birlikte mesafeli olma

• Beklentilerin karşılanmadığı durumda oluşan hayal kırıklığı ile sevginin 
idealleştirilmesi

• Boşluk hissi, depresyon, tükenmişlik, ölüme götüren tatmin olmamış 
bir yaşam

• Vücuttaki “tüpler”in patolojileri: kan damarları, mide, safra kanalları, 
bağırsak, bronşlar

• “Tüpler”deki boşluğu yiyecek, uyarıcı veya ilaçla doldurmak

• Kalp şikayetleri ve hipertansiyon

• Su tutulumu (ödem, sıskalık-karında su toplanması-, hidrosefali, 
hidrotoraks)



Vinca minor



07.04.2021
Başın üst bölgesinde ve ense kökünde geniş alopesi bölgeleri; şimdi bazı saçlar tekrar 
çıkmaya başladı. Saçları dökülmeye başladığında kafatasında ağrılar oluyordu; şimdi bu 
ağrılar biraz geri gelmiş. 

Siklosporin’i 1 ay boyunca 2+2’den 2+1’e, sonra da 1+1’e düşürmüş

Vinca minor LM9



17.11.2021 

Değişiklik yok. Saçlar tekrar çıkmıyor. 
Cildi her daim çok kuru. 

Yemekten sonra derhal tuvalete gitmesi gerekiyor (eskiden beri)

Kendini neşeli ve iyimser biri olarak tanımlıyor

Orantısız hassaslık. 

Ailesini geçindiremeyecek diye işini kaybetmekten korkuyor (daha önce çalıştığı birçok firma batmış, 
kapanmış)



17.11.2021 

Suçluluk hissi (belki annesinden dolayı). 

Başkalarının görüşleri önemli (kaşlarının eksikliğini saklamak için numarasız gözlük takıyor). 

Sıradan birçok arkadaşı var ama derin arkadaşlığı sadece bir kaç kişi ile. 

İnsanlara güvenmiyor ve bundan dolayı başkalarına açılmıyor. 

Affetmeye ve akışına bırakmaya meyilli. 



17.11.2021 

Resim yapmayı seviyor (geçmişte daha fazlaydı). 

Yeni şeyler öğrenmeyi gerçekten çok seviyor (özellikle finans dünyasında); belki ileride bunu profesyonel
olarak düşünebilir.

Daha fazla bilinçli ve daha fazla bilgili olmak istiyor.

Gerçekten senin için önemli olan şey ne? aile

Pek de sempatik biri değil. 

Sulphur 200K



06.04.2021 

Saçları hala çıkmamış

Cildi bir kaç hafta için daha az kuruymuş

İş dolayısı ile biraz stresli olsa da ruh hali iyi

Gençliğinde şimdi olduğundan daha da utangaçmış

Gençliğinde futbol tutkunuymuş

Genellikle derste geçirilen saatlerde tutuk olan sınıf arkadaşlarıyla iyi bir ilişkisi vardı.



06.04.2021 

Babasıyla ilişkisi  çok iyi denemez 

Annesi her zaman dayatmacıymış ve her daim onun hayatına müdahale etmeye çalışırmış; bazen kavga 
etmek durumunda kalırmış

Katı bir insan olmadığını söylüyor; zihnini değiştirmeye açık

Güven duymuyor bu yüzden diğer insanlara karşı açık değil



06.04.2021 

Eğer zarar göremeyeceğimi bilsem  karşı çıkabilirim

Daha az kontrolcü; biraz daha rahatlamış

Karısı onun endişeli olduğunu söylüyor 

Haksız yere yapılan suçlamalar onu deliye çeviriyor 



06.04.2021 

Sürekli olarak ailesi için yeterince birşeyler yapamamaktan korkuyor

Bazen daha çok reaksiyon gösterebilmek istermiş; tam olarak öfkenin baskılanması değil ama ona yakın

İfade edemediği bazı şeyler üzerine kafa yorma eğiliminde

Her zaman uzlaşma eğiliminde



06.04.2021 

İşletme mühendisliği okumuş

Buna rağmen, çok iyi odaklanan bir insan değil; birçok şeyle ilgilenmeyi seviyor. Buenos Aires’te İtalyan 
restoranı açmak istiyor; yemek yapmayı seviyor. 

Böceklerden iğrenme +++ karıncalardan (tiksinme) 

Sulphur XMK (10.000K)



28.04.2021 – E-POSTA

Günaydın doktor, size ne yazık ki iyi haberlerim yok. 
Durumda hiçbir değişiklik olmadı , en ufak bir iyileşme bile olmadı. 





C60 - 5 damla günde 2 defa



18.05.2021 – E-POSTA 
Ruh halimle ilgili iyi haberlerim var, eski halime döndüm. 

Fiziksel olarak bir değişiklik görmüyorum, ama genel olarak kendimi daha 
iyi hissediyorum. 

Remediyi aldığım günden beri tekrar rüya görmeye başladım. 

C60 - 10 damla günde 2 defa 



03.06.2021 – E-POSTA 

Günaydın Doktor!
Bugün size, bana ümit veren bazı güzel haberler vereceğim: geçtiğimiz iki 

hafta içinde ilk kirpiklerim (hala ufak ve şeffaflar ama varlar!) ve kaşlarımda 
bazı tüyler çıkmaya başladı. 



03.06.2021 – E-POSTA 

En büyük haber kirpikler, 2 yıldır hiç yoktu! 
Son derece mutlu ve güven dolu olduğumu söylememe gerek yok 

sanırım.
Tüm bu fiziksel etkilerin yanı sıra, ruh halim pozitif ve her gece rüya 

görmeye devam ediyorum.

C60 - 10 damla günde 2 defa



17.06.2021 – E-POSTA 

Durum iyiye gitmeye devam ediyor: daha da çok kirpik çıkıyor (hatta 
bazıları diğerlerinden daha koyu renkte, sanki daha ileri bir durumdaymış 

gibi) ve hatta daha çok kaşım var. 
Burnumun içinde bazı kıllar çıktı ve ... 



17.06.2021 – E-POSTA 

... hazır olun !! ve birçok yeni saçım var  !! :-) Bu gelişmelerin devam 
ettiğini görmekten çok mutluyum. Hepsi çok küçük ve açıklar, eğer 

dikkatle bakmazsanız görmeniz çok zor, ama yine de oradalar!                                 
Rüyalar devam ediyor ve tabi ki ruh halim çok iyi :-) 

C60 - 10 damla günde 2 defa 



12.07.2021 – E-POSTA 

Kaşlarımda artış görüyorum, tabi kirpiklerimde de ve bazıları doğal
renklerini almaya başladılar (şu anlık hepsi beyaz). 
Saçlarım ve vücut kıllarım çok küçük ve kısalar, ama artmaya devam
ediyorlar.
Ruh halim oldukça pozitif. 

C60 - 10 damla günde 2 defa



14.09.2021 - KONSÜLTASYON

Saçlar, vücut kılları, kirpik ve kaşlar artarak büyümeye devam ediyor; bu
noktaya modern tıpla bile hiçbir zaman gelmemişti. 
Saçlarını kestirmek istiyor!!!



14.09.2021 - KONSÜLTASYON

Yüzünün sağ tarafında daha çok kıllanma var 

Artık kafası ekşi  ekşi kokmuyor 

Cilt kuruluğu daha az. 



14.09.2021 - KONSÜLTASYON

Bağırsakları düzenli çalışıyor. Yemek sonrasında acilen tuvalete gitmesi 
gerekmiyor. 



14.09.2021 - KONSÜLTASYON

Uykusu iyi ve derin; sabahları dinlenmiş hissediyor. 
Sürekli bolca rüya görüyor 



14.09.2021 - KONSÜLTASYON

C100 - 5 damla günde 3 defa, 5 gün boyunca
sonrasında 5 damla günde 2 defa 





SYMPTOMS FROM REPERTORY



RESPIRATION - DENTITION; during - agg.

ABDOMEN - HERNIA; ABDOMINAL - Inguinal

HEAD - HAIR - falling - spots, in

HEAD - HAIR - falling - spots, in - replaced by; and is -
white hair

HEAD - HAIR - baldness – patches

MIND - OPTIMISTIC

MIND - AILMENTS FROM - quarrelling etc...

MIND - AILMENTS FROM - anger - suppressed

MIND - DWELLS - past disagreeable occurrences, on

MIND - CURIOUS

MIND - FEAR - insects; of

MIND - YIELDING disposition



SOLUMA – DİŞ ÇIKARMA sırasında – agg.

KARIN - FITIK; ABDOMİNAL - İnguinal

BAŞ - SAÇ - dökülme - noktalar, halinde

BAŞ - SAÇ - dökülme - noktalar, halinde – yerini alır; ve –
beyaz saç

BAŞ - SAÇ - kellik – lezyonlar

ZİHİN - OPTİMİSTİK

ZİHİN - RAHATSIZLIKLAR – dan dolayı – münakaşa etmek 
vb...

ZİHİN - RAHATSIZLIKLAR – dan dolayı – öfke - baskılanmış

ZİHİN – TAKILI KALMAK – geçmişte nahoş olaylar, üzerine

ZİHİN - MERAKLI

ZİHİN - KORKU - haşereler; -den

ZİHİN – YUMUŞAK BAŞLI eğilim







LAPIS LAZULI

LAPIS LAZULI

lap-la. (Radar Opus 452)

GRUP: DEĞERLİ TAŞLAR



LAPIS LAZULI

∙ Geometri, düzen ve yapı

∙ Güzelliği ve mükemmelliği arama: problemler çözülmek için 

vardır 

∙ Hayatı değerli kılan şey daha büyük anlamı aramaktır 

∙ Aileye karşı aşırı sorumlu ve akrabaların ihtiyaçlarına karşı aşırı 

duyarlı: her zaman ailenin geçimi konusunda endişeli

∙ Ben annesinden ihtiyacı olan sevgiyi alamayan bir kızım ya da 

sevgi vermeyi bilmeyen bir anneyim

∙ Her tür münakaşadan kaçınan yumuşak başlı yapı (arabulucu)

∙ Her tür muhabbetten kaçınma ile birlikte tek başınalığa eğilim

∙ Saç dökülmesi ve alopesi





AMETİST

“Complete Dynamics”te 1463 rubrik

SiO2 (silicon dioxid)

anlamı: zehirlenmiş/sarhoş

Tutum: av

Periyot: 3

Genellikle serttir ama yüksek ısıya hassastır



Herkes için koşulsuz sevgi, kendini ve başkalarını sevme, umutsuzca sevgi ihtiyacı

Başkalarının duygu ve niyetlerine karşı aşırı duyarlılık, ki bu onları izolasyona iter

Sınır eksikliği

Cinsellik: mahremiyet ile birlikte artan cinsel istek, fakat bağlılık olmadığında suçluluk 
duygusuna neden olabilir

Bir dengeye ulaşmaksızın zevk peşinden koşma eğilimi, özellikle alkol konusunda

Eski alışkanlıkları bırakıp yeni alışkanlıklar edinme korkusu ve kaygısı

Ailesel ilişkinin bütünlüğü, onları birbirine yaklaştırmak ve bir bütün olarak işlev görmek için 
sevginin gücünü kullanmak

Kanser



ADAMAS

ELMAS

adam. (Radar Opus 731)

GRUP: DEĞERLİ TAŞLAR



ADAMAS

• Geometri, düzen ve yapı  
• Güzellik ve mükemmellik arayışı: problemler çözülmek için vardır. 
• Ego, üst sınıf, deha, özgüven ve kibirsiz pozitiflik: Ben kendimin en iyi 

arkadaşıyım; Kendime sorular sorarım ve kendime cevaplar veririm
• Karbondan elmasa: Bir zamanlar başkalarının fikirleri önemliydi, artık 

değil
• Zihinsel katılık: siyah veya beyaz 
• Aileye karşı aşırı sorumlu
• Sık kireçlenmelerle birlikte eklem ve kemik şikayetleri
• Görsel auralı baş ağrısı (hamilelik sırasında iyileşme)





ZÜMRÜT (Smaragdus)

“Complete Dynamics”te 2126 rubrik

Be3Al2Si6O18

Tutum: avcı

Periyot: 6

Son derece sert bir taş (kırılmaya dayanıklı)



Potansiyelinin ve kendini ifade etme isteğinin kapana kısıldığını ve 
serbest bırakılması gerektiğini hisseder

Hayvani bir patlamayla ortaya çıkan frustrasyon, öfke ve şiddet                
(eylem, cinsellik)

kadın/erkek ilişkilerinde denge kurma zorlukları ve içsel eril-dişil 
bölünmesi

Fazlasıyla canlılık ve Herkülvari güç

Aktif ve durağan durum arasında alternasyon (eylem ve düşünme)

Ego, özgüven, asalet yanında başkalarının onun hakkında ne 
söyleyeceği korkusu

Agresif bir tutum ile katı ve dogmatik yapı

Migren, kardiyovasküler sistem ve sindirim sistemi şikayetleri




