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ÖN SÖZ 

Edmund Harold gerçek bir öğretmendir. Onun amacı sadece 
insanları kendi bedenleri, zihinleri ve ruhları hakkında bilgi
lendirmek değildir; o aynı zamanda, bu bilgileri bizzat keşfe
dip uygulama yollarını da gösterir. 

Kötümserliğin son derece yaygınlaştığı, sağlıklı kuşku
culuğun yerini kuruntunun aldığı böyle bir zamanda, o öne 
çıkarak çok derin bir şifa biçimiyle ilgili bilgi ve talimatlar 
sunmaktadır. Kristalleri kullanma kültürü binlerce yıl önce
sine dayanır. Onun şimdi insanları kendileriyle daha uyum 
içine sokma konusunda güvenilir bir vasıta olarak ortaya çı
kışı, bu konuda tüm çevremizde gördüğümüz yoğun gereksi
nim göz önüne alındığında, hiç de şaşırtıcı değildir. 

Dünya rahat ve refah isterken, bu arzusunu haykırır
ken, asıl gerekli olanın, "doğaüstü" her şeyi aşağılayan, bas
tıran ve yerine hiçbir şey koymayan alaycılığın acı ve tiz sesi 
yerine spiritüel gelişim ve açılım olduğu giderek daha berrak 
bir biçimde ortaya çıkmakta. Aslında çoğunlukla, bu zanla
rın, bu kanıların kendileri boş inançlara dayanmakta. Ger
çek şu ki, bilim ve mistisizm artık ortak bir zeminde buluş
maktalar. 

Edmund Harold'un çalışması, kendilerini daha iyi bil
meye ve günlük yaşamlarına daha çok ilgi ve özen gösterme
ye gereksinim duyan ve bunu içtenlikle isteyen insanlara bü
yük bir karşılık (yanıt) dalgasının bir parçasıdır. Artık ener
jinin pozitif kullanımıyla ilgili anlayış gelişmekte, bu kendi-



ni renk ve sesin kullanılması, ilahi söyleme, perhiz, dua, me
ditasyon ve naturopaty (doğal yöntemlerle tedavi) homeopaty 
(bir hastalığı benzeriyle tedavi etme yöntemi) ve astroloji gi
bi diğer uygulamalar da dahil olmak üzere, birçok şekilde te
zahür ettirmektedir. 

Harold'un öğretileri tüm bunların ortasında bir yerde 
yer almakta. o, kuvars kristallerini esas aleti olarak kulla
narak, kendimizi holistik bir biçimde gözlememiz ve kendi
mize daha çok güvenmemiz için bizi yüreklendirir. Kristaller 
bizim dostlarımız olabilirler. Madenler Aıemi'nden olmaları 
suretiyle bize yaşam gücünün birçok düzeyiyle bir bağlantı 
(ilişki) duygusu verebilirler. Harold'un öğretileri direkt bilgi 
üzerine dayandınlmışlardır. O dünyayı bir baştan bir başa 
dolaşarak bu konuda birçok seminer vermiştir. Bu seminer
lere katılanlar yeni görünen, ama.bir yandan da çok kadim 
duygusu veren bilgilerle karşılaşmışlardır. 

Edmund Harold bir masabaşı kuramcısı değildir. Onun 
öğretileri herkesin araştırıp doğruluğunu bizzat ortaya çıka
rabileceği bilgileri içermektedir. O bize, yüce olduğumuzu, 
evrende başıboş, kendi haline terk edilmiş varlıklar olmadı
ğımızı, her şeyin parçası olduğumuzu göstermektedir. 

Hepiniz bu kristaller alemine bir yolculuğa davet edili
yorsunuz ve bu kitap iyi bir yol arkadaşı, son derece yararlı 
bir rehber olabilir. 

John Larkin 

Melbourne, Haziran 1986 
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GİRİŞ VE TEŞEKKÜR 

Yirmi yılı aşkın bir süredir doğal şifa alanında araştırma ve 
çalışmalarımı sürdürüyorum, on yıldır da Kuzey İngiltere 
'deki bir Ruhsal Şifa Örgütü'nün başkanlığını yapmaktayım. 
Aynı zamanda, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zeland'da faali
yetini sürdüren Spiritüel Araştırmacılar Birliği'nin de baş
kanıyım. Ancak ben bir doktor değilim, araştırmacıyım ve 
artık dünya çapında yüzeye çıkmaya başlayan kristal bilgeli
ğinin bir öğrencisi, bir uygulamacısıyım. Bu kitapta paylaşı
lan tüm bilgiler -kişinin bu güçlü ve etkili enerjilere herhan
gi bir biçimde duyarlı olması koşuluyla- basit deneylerle ka
nıtlanabilirler. 

Bu kitapta yer alan bilgiler temelde kendi bulgularıma 
dayanmaktadır. Ancak, bu alandaki düşüncelerimi bu güne 
dek birçok kişi etkiledi, her biri önümde uzanan yolu göste
ren bir öğretmen görevi yaptı. 

Gözlerimi madenler aleminin güçlerine ilk kez açan o 
olduğu için, önce medyum Rita K. 'ya teşekkür etmeliyim; 
onun Atlantis'te kristallerin nasıl kullanıldıklarıyla ilgili 
"aktardığı" bilgiler merakımı kamçılayarak bu alanda araş
tırmalara girişmeme neden oldu. 

Marcel Vogel'e de, bana, önce zihnimi, sonra da hayatı
mı unutulmaz bir biçimde etkileyen bir deneyim yaşattığı 
için büyük teşekkür borçluyum. Yine, o dönemde kliniğinde 
kristallerle çalışma fırsatını verdiği için Dr. R.D.'ye de çok 
şey borçluyum; bu deneyim, bugün de hiç durmadan geniş
letmeye çalıştığım keşif alanlarını açığa çıkardı. Ayrıca, 
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Eliya'ya, beni bu kitabı yazmaya teşvik ettiği ve o güne dek 
büyük bir çabayla elde ettiği tüm bilgisini benimle paylaştığı 
için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Dolaylı olarak, ünlü 
kristal terapisti ve öğretmeni Da-el Walker'a da borçlandım; 
başlangıçta onun bilgeliği beni, kendi bilinçaltı depoma ulaş
mam için yüreklendirdi. 

Ayrıca, bu süreçte Değerli Taşlar Aıemi'nin güçleriyle il
gili bir farkındalığa ulaşmama yardımcı olan iki kişiye teşek
kür etmeliyim: John R. -onun ışığın gücüyle ilgili bilgisi bana 
bilinmeyen yollan izleme cesareti verdi; değerli taşların hari
ka güçlerini bana ilk kez tanıtan o olduğu için kendisine ebe
diyen minnettar olacağım. Eşi Nora da, Ruhsal Aıem'den, 
kadim ırkların çeşitli değerli taşlan kullanımlarıyla ilgili bil
giler aktararak benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. 

Daha sonra, yolculuklarım sırasında birçok "ışık taşıyı
cısı" ile karşılaştım; her biri Kadim Bilgeliğin bir parçasını 
paylaşarak, bugün dünya-çapında yükselen "kristal ateşi"ni 
besliyordu. Coşku dolu Soozi Holbeche'ye, uygulamacı Lyn 
Buess'a ve kamçılayıcı Harry Oldfield'e, bilincimin genişle
mesinde rol oynadıkları için şükranlarımı sunuyorum. 

Kitabın birçok sayfasını süsleyen resimleri için Ross 
Lee'ye; çakra ve iç salgı bezi sistemleri çizimleri için de An 
Becker'a teşekkür borçluyum. 

David Charteris de, yine, çok emek vererek çektiği fo
toğraflarıyla bu kitaba önemli bir katkıda bulundu; ona ve 
gönüllü modeli Ann D.'ye gösterdikleri çaba ve sabır için 
minnettarım. 
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1 
INSANLIK VE KRiSTALLER 

Çok az buluşun gerçekten yeni (orijinal) olduğunun iddia 
edilebileceği, çağdaş keşiflerin çoğunluğunun eski bilgi ya da 
deneyimin yeniden-keşfinden başka bir şey olmadığı ve bun
ların sonra dünyaya genellikle çağdaş bir tarzda yeniden
sunuldukları söylenir. Bu, özellikle kuvars kristallerini itici 
güç olarak kullanan çağdaş teknolojimiz açısından, kuşku
suz, büyük ölçüde doğrudur. Eski zamanların sisleri, ataları
mızın keşfettikleri ve bu alçak gönüllü madenle ilgili birçok 
kullanım alanını görmemizi halı\ engellemekteyse de, bir öl
çüde ayrıntılı bilgi dünyanın her yanındaki birçok medyum 
kanalıyla yavaş yavaş yeniden yüzeye çıkmaya başlamakta 
ve kuvars kristallerinin insanlığa çok uzun bir zamandır hiz
met etmekte oldukları giderek anlaşılmaktadır. 

hk önce efsanevi Atlantis kıtasında kullanılan kuvars 
kristalleri, çok kısa bir zaman sonra, bu madenin kendisine 
yüklenen herhangi bir gücü depolama ve büyütme konusun
daki gizemli yeteneğinden yoğun biçimde yararlanan o za
manın insanları için vazgeçilmez hale gelmişlerdi. Çağdaş 
uygarlığımızın halı\ tümüyle bilmediği bir tarzda, bu insan
lar, büyük sentetik kristaller kullanarak evlerini ve kentleri
ni aydınlatıyorlardı. Yine bu kristaller vasıtasıyla çeşitli ula
şım araçlarını çalıştırıyorlardı. Çağdaş bilim yavaş yavaş bu 
kayıp bilginin bir bölümünü yeniden kazanmaya başlıyor ve 
bugün artık sentetik kristaller Birleşik Devletler tarafından 
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fırlatılan bazı uzay mekiklerinde kullanılmaktalar. Atlantis 
döneminde, kristal gücünün gelişimine rahipler öncülük et
mişlerdi; bunlar insanların zihinsel, fiziksel ve ruhsal beden
lerinde değişiklik yaratmak için kristallerin doğal elektro
manyetik enerjilerinden yararlanmışlardı. Atlantis uygarlı
ğının ilk devrelerinde, kristaller büyüdükleri geniş mağara
larda doğal hallerinde bırakılıyorlar ve bu mağaralar rahip
ler tarafından şifa odaları olarak kullanılıyorlardı. Bu geniş 
kristal oluşumları, güçlü bir enerjiyle nabız gibi atıyorlar ve 
rahipler, yasaları çiğneyen varlıklarda bir kişilik değişimi 
meydana getirmek için bu enerjiyi kullanıyorlardı. Suçluları 
böyle bir mağaraya götüren inisiye rahipler, önce onları önü
ne yerleştirmek için uygun bir kristal seçiyorlardı. Sonra 
kristal oluşumunun elemental zekasına uyumlanıyorlar ve 
kristal de güçlü bir elektromanyetik enerji salarak karşılık 
veriyordu. Sonra suçlu, kendisinin negatif düşünce örgüsü
nün pozitif, yapıcı düşünce ve davranışlara dönüşmesini sağ
layacak bu güçlü titreşimi massetmek üzere yalnız bırakılı
yordu. (Günümüzde ciddi bir bunalıma girmiş hastaların 
başlarına uygulanan elektrod tedavisinin, bu çoktan unutul
muş faaliyeti yansıttığı düşünülebilir.) 

Atlantis'in daha geç bir döneminde, bu kuvars kristalle
ri kesilip, uygarlığın birçok sömürgesine dağıtıldılar ve bura
larda yine rahipler tarafından yönetilen ve çoğunlukla geniş 
mühendislik merkezlerine benzeyen şifa yurtlarında kulla
nıldılar. Atlantis sık sık volkanik patlamalara maruz kalan 
bir kıtaydı ve insanların yaşam tarzlarını buna göre ayarla
maları gerekiyordu. Ve onlar, bir yanardağın merkezine ula
şıp, onun gazlarını, buharını ve jeotermal sularını yukarı çe
kerek, bunları evlerinin ve kentlerinin ısıtılmasında kulla
nıyorlardı. 

Atlantisliler arasında en kusursuz uygarlığı geliştiren
ler Toltek kavmi oldu. Toltekler kuvars kristallerini birçok 
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İnsanlık_ ve 'l(ristalle.r 
amaç ıçın kullandılar. Rahipler tapınaklarda, özel olarak 
eğitilmiş genç kadınların vizyon görme ve sezgi yeteneklerini 
geliştirmelerini sağlayan kristal aynalar yaratarak bu kris
tallerin kullanımını kusursuzlaştırdılar. Onlar aynı zaman
da sesin ve rengin yararlı etkilerinin de farkındaydılar ve 
şifa odalarında, daha önce yeraltı mağaralarında gerçekleşti
rilen "tedavi"nin değişik yöntemlerini geliştirdiler. 

Suçluları -genellikle toplum yasalarına uymayı redde
denleri- her renk ve büyüklükte kristallerle dolu bir odaya 
koyuyorlar ve sonra rahiplerden biri, bir kristal seçip ona 
küçük bir değnekle vuruyor ve odayı terk ediyordu. Tüm 
kristaller -insanoğluyla ortak bir niteliğe- bireysel bir "nota" 
ya da "ses"e sahiptirler; ve kristal sesini eter'e* salar salmaz 
onun rezonansı diğer kristallerin de kendi seslerini salarak 
karşılık vermelerine neden oluyor, en sonunda tüm oda onla
rın titreşimleriyle doluyordu. Böyle titreşimler eterde renk 
modelleri yaratırlar; ve bu ses ve rengin uyumlu bileşimi, 
her bir kristalin saldığı nabız gibi atan elektromanyetik 
enerjiyle birleşince, bu duruma maruz kalan kişilerde şaşır
tıcı değişimler meydana getiriyordu. 

Atlantisliler kuvars kristallerini aynı zamanda derin 
okült amaçlar için de kullanıyorlardı, çünkü bu kristallerin 
kutsal bir enerjiye sahip oldukları kabul edilmişti. Bir kişi, 
genellikle bir kadın Tapınak Kristalinin Koruyucusu olarak 
seçiliyordu ve onun tek görevi, bu kristalin negatif düşünce
ler ya da titreşimler tarafından asla kirletilmemesini sağla
maktı. Düşüncenin kötüye kullanılması o zamanlar tüm At
lantis'te büyük bir sorun olduğu için, bu da büyük bir görev 
ve sorumluluktu. 

Ahrimanik Güçler'in -İncil'de onlardan "Belial (şeytan) 
Oğulları" olarak söz edilir- Dünya'da ortaya çıkışlarıyla bir-
*eter: Atomlar arası boşluğu ve tüm evreni doldurduğu varsayılan, tartıla

mayan, süptil madde. (Ç.N.) 
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X.ristaf Mucizesi 
likte Atlantis'te hayatın gidişi hızla değişti ve Ahrimanik

Güçler, kendi kontrollerine giren varlıklara daha sonra ku

sursuz sentetik kristaller yetiştirmeyi öğrettiler, çünkü tüm 

doğal örnekler rahiplerin kontrolündeydi. Bu sentetik kris

taller görünüşte yararlı amaçlar için geliştirilmişlerdi, ancak 

çok geçmeden yıkım silahlarına dönüştüler. 

Bu karanlık güçler, toplumun erkek üyelerinin hoşnut

suzluğunu kendi çıkarlan için kullanıyorlardı; Atlantis er

kekleri vizyon görme, sezgi yeteneklerini kullanarak Atlan

tis'in gerçek yöneticileri haline gelen kadınlarla rekabet ede

bilmek için aynı yetenekleri geliştirmek istiyorlar ve bu yüz

den giderek daha büyük bir rahatsızlık ve hoşnutsuzluk du

yuyorlardı. Bu erkeklere -bizim şimdiki uygarlığımızın ilk 

kristal radyo alıcılarını kullanma tarzına çok benzer şekilde

bir sentetik kristali alıcı olarak kullanarak telepatik mesaj

lan alma sanatı öğretildi. Bununla birlikte, kadınlann geç

tikleri ve yıllar süren disiplinli eğitimden yoksun olduklan 

için, alınan iletişimlerin çoğunluğu sadece üçüncü-boyutlu 

durumlarla ilgiliydi, ki bu da bir anlamda günümüz falcılığı

na benziyordu. Ahrirnanik Güçler bu bilgileri kullanarak da

ha da güçlü hale geldiler. 

Belial Oğullan, sonra bir çeşit mekanik bilgiyi ortaya 

koyarak, çeşitli araçlann hareketini sağlayacak devasa sen

tetik kristallerin geliştirilmesini teşvik ettiler. Böylece, ener

jilerini özel olarak meydana getirilmiş güç istasyonlanndan 

yansıtılan laserlerden alan büyük kristal jeneratörler tara

fından hareket ettirilen hava gemileri, denizaltılar ve gezi 

tekneleri ortaya çıktı. 

Bu karanlık güçlerin rehberliği altında, Toltekler, dün

yayı kuşatan eterde yer alan diğer enerji forrnlannın olduğu 

gibi, yıldızlann radyo-aktif enerjilerini de çekebilen kristal 

tiplerini kusursuz hale getirdiler. Bu güçlü enerjiler, güneşin 

yakalanmış ışınlarıyla birlikte geniş kristal depolarına akta-
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İnsanlık_ ve 'l(ristafr 

nlıyor ve sonradan küçük kristaller vasıtasıyla çeşitli ulaşım 

araçlarının jeneratörlerine yöneltiliyordu. Bu şekilde, bir 

atomik enerji biçimini insan ırkının yararına kullanıyorlar

dı. Ne yazık ki, çok geçmeden Ahrimanik Güçler rahiplerle 

üstünlük savaşına girince, bu enerjileri de yıkıcı amaçlar 

doğrultusunda kullanmaya başladılar. Güneş sisteminden 

alınan radyo-aktif enerjiler, bu iş için özel olarak yapılan ve 

büyük yeraltı girintilerine yerleştirilen ve yine büyük ışık ta

pınaklarının çevresine gömülen kristaller vasıtasıyla yerkü

renin derinliklerine yöneltildiler. Böylece deprem faaliyetini 

başlatarak tapınakları yok etmeye çalışıyorlardı; ama Doğa 

Yasaları konusundaki kör cehaletleri yüzünden, yeryüzü ka

buğunun muazzam derecede kabarmasına neden oldular ve 

sonuçta koca kıta parçalanarak birçok adaya bölündü. 

Rahipler yine de bulundukları üstün konumdan uzak

laştınlamadıklan için savaşlar sürdü; ve yine ilkine çok ben

zeyen akılsızca faaliyetler Atlantis uygarlığının tamamen 

yok olmasına ve Atlantisliler'in de dünyanın çeşitli bölgeleri

ne dağılmalarına neden oldu. 

Büyük felaketten önce rahipler, Atlantis ırkının daha 

temiz ve saf kalmış unsurlarının kıtadan göç etmelerini sağ

lamışlar, bu insanlar da daha sonra Kuzey ve Güney Arneri

ka'da ve Mısır'da Atlantis uygarlığının benzerlerini kurmuş

lardı. Kuzey Amerika Kızılderilileri'nin geleneksel öğreti

lerine göre, onların atalan "Atlan" denilen bir adadan büyük 

teknelerle gelmişlerdi ve mistik ayinlerinde kuvars kristalle

rini sürekli kullanırlardı. Günümüz Kuzey Amerika Kızılde

rilileri 'nin kadim Toltek halkının en iyi temsilcileri oldukları 

söylenir. 

Mısır'da rahiplerin rehberlik ettikleri koloni kurucuları, 

Atlantis Uygarlığı'nın saf ahlak sistemini yeniden yarat

maya çalıştılar ve bunu da hemen hemen başardılar. Yanla

rında güçlü tapınak kristallerini de getirmişlerdi ve bunları 
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Gökler ile Yer -ya da Görünen ile Görünmeyen- arasındaki 
uyumu yeniden kurmak için kullandılar. Hatta, Giza Pira
mitleri'nin ve Sfenks'in, Atlantis'in nihai yıkımdan -ya da 
tüm dünya tarihlerinde söz edildiği şekliyle Büyük Tufan' 
dan (Nuh Tufanı'ndan)- önce Atlantisli koloniciler tarafından 
inşa edildikleri de söylenir. Bu piramitler ve Sfenks, Atlan
tis'teki -onların kadim gizem okullarını temsil eden- büyük 
Yücelikler Tapınağı'nın kopyalarıydılar ve bunların, yapım
larında kullanılan muazzam büyüklükteki taş blokların ağır
lığını yok etmek için kuvars kristallerinin gücü kullanılarak 
inşa edildikleri söylenir. İngiltere ve Kuzey Fransa'nın bir
çok yöresinde bulunan büyük megalitik.* yapıların dikilmele
riyle ilgili benzer öykülere de çok sık rastlanır. 

Mısır uygarlığı gelişirken, rahipler Madenler Aıemi'nin 
güçlerini kullanmayı sürdürdültır; kocaman altın disklerin 
içine yerleştirdikleri iri, kesilmemiş değerli taşlar vasıtasıyla 
güneş ışınlarını insan bedenlerinin hasta kısımlarına odaklı
yorlardı ve bu, genel sağlığı ve iyiliği yeniden oluşturmak 
açısından çok yararlı bir uygulama olarak kabul ediliyordu. 

Kuvars kristalleri onların tüm tapınak ayinlerinde kul
lanılıyordu, özellikle şifacılık sanatının öğretildiği Güzellik. 
Tapınağı'nda. Erken Mısır kültürünün şifacı rahipleri, has
talık durumlarının bir ölçüde ruhsal dengesizliği yansıttığı
nın farkındaydılar ve kuvars kristalleri akıl, beden ve ruh 
arasındaki uyumu yeniden kurma çabasıyla kullanılıyorlar
dı. 

Ne yazık ki, Ahrimanik Güçler bu yiğit yeni uygarlığın 
da içine sızdılar, bir kez daha insanların zihinlerinin kon
trolünü ele geçirmeye çalıştılar ve bunu da büyük çapta ba
şardılar. Ancak bu kez Kristaller Aıemi'nin güçleri insan
oğullarından geri alındı, böylece benzeri bir "kötüye kullan
ma" önlenmiş oldu. Bu Belial Oğulları insanlığa tam anla
*megalit: Tarihöncesi zamanlardan kalma büyük taş anıt. (Ç.N.) 
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