
Предговор
От Ян Шолтън, д.м.

Преди четири години Питър Туминело ми разказа за опита си с Диамант и Черен 
опал. Ентусиазмът му към тези скъпоценни камъни и лекарствата от тях беше много 
заразен. Насърчих го да напише книга за невероятните си истории; оказа се, че той 
вече има такива намерения. През следващите няколко години често го питах за книга-
та; всеки път отговорът му беше, че е почти готова, но се бави заради множеството му 
нови идеи и нови скъпоценни камъни, които трябвало да включи в нея. Това е типично 
за задълбочеността на Питър; той иска описанията му да бъдат съвършени, а доказва-
нията да стигат дълбоко до същността на лекарствата.

Проучванията на Питър върху тази същност го отведе в духовното царство. Опи-
сания, които той прави на лекарствата, притежават всички обичайни общи физически 
и психологични аспекти. Но той отива и по-далеч, в духовен смисъл, разкривайки зна-
чението на субстанцията в духовния път на пациента. Това е много ценно надгражда-
не, което дава възможност да бъдат разбрани лекарствата на по-дълбоко ниво.

Опитът на Питър със скъпоценните камъни представлява едно дълго пътешест-
вие. Това ще се разкрие изцяло, след като прочетете книгата. Тя се оказа едно истин-
ско, лично пътуване. Питър не се побоя сам навлезе в световете на скъпоценните камъ-
ни. Поради това някои хомеопати биха възразили, че описанията му не са достатъчно 
обективни. Този начин на мислене е остарял, при него идеята, че не съществува отда-
лечен и обективен наблюдател, не се приема. Но дори във физиката – така наречената 
„най-обективна“ наука – стана ясно, че наблюдателят взема участие и въздейства върху 
обекта на своето наблюдение. Актът на наблюдение става част от наблюдавания обект. 
Казано по-точно, обект, субект и наблюдение се сливат в едно.

Объркването тук е породено от термините „субективно“ и „обективно“. Су-
бективното има допълнителното значение на нещо нереално, нещо, което субектът 
добавя към феномена. Но един наблюдател може да бъде напълно обективен, стига да 
е подготвен да погледне върху своите собствени проблеми. Тогава той може да отдели 
своите проекции от „обективните“ си субективни наблюдения. Питър успя да напра-
ви тъкмо това. Така неговото лично пътешествие се трансформира в обективно свиде-
телство за прекрасните камъни. В този смисъл, отклонението на Питър от старите пра-
вила за провеждане на доказвания е разбираемо. В неговите доказвания участниците 
често знаеха названията на лекарствата. Питър разбираше, че трябва да прибегне до 
именно такъв подход, за да бъдат разкрити дълбините на субстанцията. 

Личното му отношение доведе и до дълбоко уважение към тези съкровища и към 
природата. Питър никога не е нарушавал целостта на скъпоценните камъни, за да ги 
тритурира. Уважението му към тях не му позволи да направи това. Лекарствата са 
приготвени чрез потапяне във вода и потенциране на получената имерсия. Човек би 
се запитал, дали това проникновено уважение не е станало и част от скъпоценните 
лекарствени картини.

Тази книга представлява важно допълнение към хомеопатичната Materia Medica; 
тя привнася задълбочаване на познанието ни за лекарствата и лично обвързване с тях, 
което именно прави хомеопатията жива. Това е прекрасна книга.
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