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 Çeviri: Onur Güven  

 

Kristal Kuvars – Koç 

Kristal: Kuvars Kristallerin en enerjik ve gezegen üstündeki en 

kuvvetlisi. 

Kuvars ın birçok formu ve renkleri vardır ,öz ün gücünü dışarı yansıtır. 

Her Kuvars Kristali tek olmakla birlikte tüm diğer taşların da etki ve 

kuvvetini kendi özüne alır.Bu taş enerjiyi artırır ve çok boyutlu 

biçimde canlılık özelliğini yükseltir. Hücrelere oksijen sağlar. Organları 

şifalar. Fiziksel ve ruhsal bedeninizle ilgili bir denge ve uyum 

hissedersiniz. Ayrıca Meditasyon içinde mükemmel bir taştır.Böylece 

odaklanmayı sağlar ve iç derinliğe doğru yol alırsınız. 

Moss Agat – Boğa 

Bu taş, çok güçlü bir biçimde doğumun, doğurganlığın ve bereketin 

taşıdır. Ayrıca bu konuları sabitleme özelliği vardır. Kafada oluşan 

şeyleri madde formuna getirmesiyle ünlüdür. Boğa burcu ile bu 

yolculukta, topraklanma , madde platformundaki dayanıklılık kendini 

gösterecektir.Çevreden takdir görmeye yardımcı olur.Herhangi bir 

blokaj varsa onu çözer. Aklı ve zihni dinginleştirir.Kargaşa ve korkuları 

bertaraf eder. Bolluğu çeker. 

Mavi Dantelli Akik – İkizler 

Mavi dantelli akik, iletişim ,kendini iyi ifade etme , zihin için 

mükemmel bir taştır. Bu taş boğaz ile rezonansa girerek, farkındalık, 

konuşma gücünü artırır ve çocuklukta gelişmiş ‘başkaları ya gülerse, 

ne derse’ gibi blokajları da yok eder, şifaya kavuşturur. Bu akik türü, 

size tüm iletişim tarzlarını keşfetmek , huzurlu enerjiyi yakalamak için 



çok etkilidir. Ticari sahada da başarı verecektir. Hayatın lezzetini ve 

güzelliklerini bu taş ile çekebilirsiniz. 

Selenit – Yengeç 

Selenit , ilahi ışık kristali olarak da geçer. Zihinsel melekeleri 

kuvvetlendirdiği gibi melek bilinci ile de ilgilidir. Meditatif hale sokar. 

Toprak ile çok güçlü titreşir. Işık ve madde arasında denge sağladığı 

görülür. Geleceği görmek, medyomik kuvvetler ile iletişime geçmek 

için de etkilidir. Ay a ait olduğu varsayılır. Güçlü travmalar, duygusal 

sorunları çözmekte çok etkilidir. Bu koruyucu ve sevecen taş, 

duygularınızı keşfetmenize yardımcı olur. Evde yerleştirilen bir parça 

huzurlu bir atmosfer sağlar. Kendi özünüzle iletişim kurmanıza destek 

verir. 

Sitrin – Aslan 

Güneşin, güçlü, yenileyici,temizleyici enerjisini içinde barındırır. Son 

derece yararlı bir taştır. Negatif enerjiyi transforme eder,canlılık 

kazandırır, çevreyi korur.  Parlak ve bol olan güneş enerjisini çekmeye 

yarar. Refah ve yaratıcılık konusundaki tıkanıklılkları eritmek için çok 

yararlıdır. Doğallığı ve yaratıcılığı destekler, etrafa neşe ve keyif verir.  

İnsanlara iç huzur, dinginlik ve güven enerjisini doğrudan aşılar. 

Çeroit – Başak 

Şifa ve entegrasyon taşı olarak görülür. Ayrıştırıcı ve analiz edici 

özellikleri vardır, kullanıcısına da bunu aşılar. Çeroit ulaşılabilir 

hedefler belirlemede yardımcı olur. Bu taş içte taşınan derin korkuları 

da ortaya çıkartır. Çeroit size, halının altına süpürdüklerinizi tekrar 

ortaya çıkarıp şifalamanız konusunda destek sunar. Çok yararlı bir 

aura ve çarka temizleyicisidir.  

 



Kalsit – Terazi 

Kalsit , Venüsün taşıdır. Tüm yönleriyle, aşk, erotizm, cinsellik, şehvet, 

hassasiyet ve romantizmi size koşulsuz sevgi ile birlikte ulaştırır. Kalp 

kırgınlıklarını şifaya kavuşturur. Anksiyetelerin iyileştirilmesine yardım 

eder. Öz değer duygusunu yükseltir. Melek alemleri ile irtibat 

oluşturur.  

Malahit – Akrep 

Yoğun  ve çok güçlü bir taştır. Kristalize olmuş gücü ifade eder. İç 

sabotajcıları dışarı atar. Teklik ve bütünlük duygusunu verir. Arındırıcı 

ve temizleyicidir. Bu organlar içinde geçerlidir. Psikosomatik 

rahatsızlıkları giderir. Karmik bağları şifalar. Koruyucu etkileri vardır. 

Gerçek benliğinizin duygu ve düşüncelerini kısıtlayan her kavramdan 

sizi özgürleştirir ve blokajları temizler. Yolculuğunuzda asla yanınızdan 

ayrımamanız gereken bir taştır.  

Lapis Lazuli – Yay 

Gece gökyüzüne baktığınızdaki görünüme benzeyen Lapis Lazuli 

,kraliyet yolu olarak görülmüştür. Ruhsal aydınlanma ve 

ölümsüzlüğün taşıdır. Son derece metafizik bir taştır, yolculuk , 

düşleri çoğaltır. Psişik yetenekleri açar ve ruhu zarardan korur. Yüksek 

zihinsel yetenekleri mükemmel biçimde uyarır. Bastırılmış öfkeleri 

dışa atar. Doğruluk, namusluluk , günah,merhamet ,etik,sevgi gibi 

şeylerin ruhta yarattığı blokajları çözer, bam başka bir perspektiften 

değerlendirmenizi sağlar ve şifaya kavuşturur. Kısacası her türlü 

esaretten bilinci ,bedeni ve ruhu özgürleştirir. Bilgeliği bulmanıza 

yardım eder. 

Akik – Oğlak 

Akik , ruh için büyük bir destektir. Akiğin bir çok türü vardır. Oğlakları 

yolculuğunda çok uygundur. Çekirdek ve öz ruhu destekler. Bu taş, 



Karmanın lordu Satürn e aittir. Satürn ile Oğlak arasında yakın bir 

benzeşme var. Enerji yavaş ve ağır bir stabilizasyona aittir. Hayat 

deneyimlerini yaşarken asimilasyonu önler. Olumsuzluğu dağıtır ve 

neşe verir. Fiziksel, duygusal ve zihinsel denge için mükemmel bir 

taştır. İstenilen şeyleri sürdürme, devamlılık ve kararlılık gibi 

özellikleri de kişiye ulaştırır. Eril ve dişil özellikler / Anima ve animus 

gibi kavramlarda da denge sağlanır. Antik çağlarda bu taş gizli bilgileri 

getirme ününe sahipti. Öfke ve acıyı dindirme , şifalama gibi 

özelliklere de sahiptir. 

Labradorit – Kova 

Labradorit, yüksek manevi bağlantılar sağlayan, beden ve ruhun 

krallıklarına , boyutlara arası yolculuğa taşıyan özel bir taştır. Onun 

yanardöner özelliği başka dünyalarla olan bağlantıya işarettir. Bu 

mistik ve koruyucu taş bilinci yükseltir. Aurada istenmeyen enerjileri 

bertaraf eder. Farkındalık ve şefkat gibi duyguları bilince getirir. 

Gereksiz korku, güvensizlik gibi duygusal travmaları ve blokajları 

bireyden uzaklaştırır. Geçmişten gelen psişik enkazları uzaklaştırır. Bu 

taş, rasyonel ve akılcı Kova için mükemmel bir arkadaştır. 

Yolcululuğunuz boyunca sizi kuvvet ve azim ile destekler. 

Ametist - Balık  

Narin Ametist in yüksek ve psişik titreşimleri vardır.Yüksek ben ile 

temasa geçririr .Bilincin genişletilmesine yardımcı olur. Diğer 

insanlara karşı aşırı duyarlı ,stresli insanlar için çok etkilidir. Rüyalarda 

size verilen kehanetlerin ne anlamlara geldiğini anlamıza yardım eder.  

Duygusal anlamda yükselen ve alçalan Balık burçlarını dengelemek 

için mükemmel bir taş ve arkadaştır. Ametist , kişiyi daha odaklı 

yaşamaya ve kaçma gibi duygulardan kurtarmaya yararlı bir taştır.  

 



 


