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Andrea Nunes Cristais

“O desejo da alma é a mola do alcançar...”.
Esta foi à primeira frase que canalizei em 1989, no meu
segundo dia do curso transformador que ﬁz com Virgínia
Cavalcante e seu Mentor Espiritual Frederic.
Foram três dias de curso e uma vida inteira de experimentos
e transformações e este tarô é fruto de tudo isso...
Ahooooo...
Andréa Nunes

Quando iniciei minha jornada com os cristais... Tudo o que eu
desejava era entender uma doença chamada "câncer" que levou
meu pai desta dimensão... Em 1988. Muito além do entendimento
disso: Aceitei, Integrei e transformei emoções e crenças que por
vezes me limitavam.
Venci obesidade, vício de fumar cigarros e baixa autoestima.
Tive a coragem de me assumir como sou, ou melhor, descobri
quem sou, e vivo a Liberdade de ser quem EU SOU, uma expressão
da bondade, da paz, da alegria e da abundancia divino, porque
entendi que o divino se expressão através de mim.
Hoje partilho meus conhecimentos e experiências em formas de
palestras, cursos e vídeos, colocando toda minha vivência com os
cristais e toda a egrégora de luz crística, que faz parte deste
trabalho.
O Tarot dos Cristais vai me ajudar a responder a pergunta mais
frequente na minha jornada de partilha dos cristais:
Qual o cristal eu uso para ...?(colocar a questão)
Isso me alegra e sei que vai resolver de uma vez por todas essas
dúvidas frequentes. É, portanto, um instrumento de Cura para
quem ﬁzer a utilização correta.
Andréa Nunes

OS CRISTAIS DAS CARTAS:
O universo dos cristais vai muito além de 51 tipos de pedras.
O critério utilizado foi a partir da minha vivência com os Guardiões
da Dimensão da Consciência Crística.
Em um curso de terapias integradas, onde ﬁquei imersa por 10 dias
na cidade de Teresópolis-RJ, e pude sentir os Guardiões. Os 52
guardiões que foram apresentados e vividos me trouxe muito
profundidade. Então voltei deste treinamento e agreguei na minha
autoterapia, Os guardiões.
Recebi como padrinho na minha consagração o Guardião Cédula
Sagrada, e desde então nunca mais duvidei do meu valor e da minha
capacidade de me auto valorizar, isso fez toda a diferença, gostei
tanto que ﬁz novamente em 2017 mais uma jornada com Letícia Tuí,
minha terapeuta e mestra, recebendo através dela e da sua
canalização nesta segunda consagração o padrinho Guardião Avante
Vaz, que veio para me acompanhar em uma nova jornada que chamo
de “#novandrea”. E tenho a certeza da Vitória, este Guardião traz a
consciência do meu merecimento e trilhando comigo nessa nova
jornada ruma à Vitória.
O Tarô dos Cristais é a união das vivências com Guardiões e Cristais,
por isso tão transformador e curativo.
Ahooo Cédula Sagrada!
Ahooo Avante Vaz!

O que é Energia?
Tudo é energia... Poderia descrever em um livro sobre esse
extensivo tema que abrange o TODO.
Mas vamos falar aqui da sua energia, e da energia dos cristais:
“Todos nós temos uma quantidade atribuída de energia, e
precisamos aprender a utilizar de forma positiva e não gastar à toa.
Sua energia permite que você trabalhe com motivação, tenha uma
atitude positiva ao lidar com situações cotidianas e permite que você
tire proveito de cada oportunidade que lhe é apresentada. Só você
tem o poder de controlar a sua energia e utilizá-la a cada dia, mas, há
alguns fatores externos e internos que podem interferir nela,
afetando sua motivação, seu humor e sua produtividade.”

CRISTAIS – Reino Mineral (Porque será que Deus criou o
Reino Mineral? Você já se fez esta pergunta?)
Os cristais são formados ao longo de milhares de anos, nas
profundezas da terra, através do efeito das imensas temperaturas e
compressão, fundindo moléculas de magma, gases internos da terra
e água, num entrelaçamento tridimensional perfeito. Podem ter
formas diversas como cubos, lâminas, agulhas, ﬁbras, placas,
massa, colunas, feixes etc.. São minerais em forma pura,
potencializados energéticos, fonte e registro de informações devido
à sua potência para gravar e armazenar dados.
Já está provado cientiﬁcamente que os cristais são os melhores
condutores e ampliﬁcadores de energia, sendo utilizados na
composição de ﬁbra ótica, chips de computadores, relógios de
quartzo ou rubi, propiciando o avanço tecnológico. Da mesma
forma, como ampliﬁcadores ou condutores de energia, são
utilizados para curas, meditações, energização de ambientes,
pessoas, plantas ou animais. Os cristais PODEM equilibrar VOCÊ!
Os cristais são poderosos e independem da crença da pessoa que está
sendo tratada. Assim como os antibióticos, ninguém precisa
acreditar neles para que eles façam o seu trabalho no corpo físico.

Mas é claro que o mínimo de comprometimento é necessário para
seguir a terapia corretamente. Fazendo isso, a probabilidade de se
adoecer é muito pequena.
COMO USAR AS CARTAS
Aqui estão algumas sugestões para o uso das cartas. Porém sua
Intuição vai ajudar na maneira que mais se adaptar ao seu caso.
Para uma questão especíﬁca:
Respire profundamente e embaralhe as cartas, se conecte com o os
Devas (guardiões dos cristais).
Espalhe as cartas em uma ﬁleira sobre a mesa
Pense: Qual a origem desta situação que estou vivendo?
Respire abra seu coração e tire uma carta, use o cristal nas
meditações ou no chacra correspondente a questão.
(veja mais sobre chacras nas perguntas frequentes, nas páginas
seguintes).
Outra forma: Como tratar a consequência desta origem ou
crença limitante?
Escolha uma carta por semana, ou por dia, reﬂita sobre ela e se
familiarize com os Cristais.
Escolha uma carta que tenha um signiﬁcado especial para você e
deixe em lugar visível. Ela poderá ter uma mensagem oculta e
importante para você, mesmo que não tenha consciência ela trará a
clareza de algo que está no seu intimo, onde se encontra as respostas,
e você não compreende.
Exemplo: A drusa de ametista traz a capacidade de transmutação em
todos os níveis até na reprogramação do seu DNA.

Cientistas provaram que o DNA pode ser reprogramado por
palavras e frequências.
DNA humano é uma internet biológica e superior em muitos
aspectos à nossa internet artiﬁcial. Pesquisas de cientistas russos
explicam direta e indiretamente fenômenos como a clarividência,
intuição, atos de cura espontâneos ou improváveis, técnicas de auto
cura, técnicas de aﬁrmação, luzes/auras incomuns em volta das
pessoas, inﬂuência da mente nos padrões climáticos e muito mais.
Além disso, há evidências de um novo tipo de medicina nas quais o
DNA pode ser inﬂuenciado e reprogramado por palavras e
frequências sem cortar e substituir um único gene.
Apenas 10% do nosso DNA estão sendo usado para construir
proteínas. É este subconjunto do DNA que é do interesse dos
pesquisadores ocidentais e está sendo examinado e categorizado.
Os outros 90% são considerados “DNA lixo”. Os investigadores
russos, no entanto, convencidos de que a natureza não produz nada
sem uma função especíﬁca, juntou-se a linguistas e geneticistas em
uma aventura para explorar os 90% de “DNA lixo.” fonte
BeforItsNews.
Quartzo verde traz consciência de algum sintoma ou doença, e
nos faz compreender que toda doença é um chamado e uma
oportunidade para mudança de algum padrão de
comportamento instalado em nós.
Doença é um conjunto de sinais e sintomas especíﬁcos que afetam
um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. O vocábulo é
de origem latina, em que “dolentia” signiﬁca “dor, padecimento”.
Em geral, a doença é caracterizada como ausência de saúde, um
estado que ao atingir um indivíduo provoca distúrbios das funções
físicas e mentais. Pode ser causada por fatores exógenos (externos,
do ambiente) ou endógenos (internos, do próprio organismo).

Fonte: Signiﬁcado da Doença
Doenças
Outra forma:
Saiu Quartzo rosa?
Pratique cinco minutos de meditação repetindo o nome do cristal
como se fosse um mantra
Outro exemplo: Se você está em algum movimento de início de
projeto tire a carta da Malaquita (Cristais que impulsiona),escreva e
coloque o cristal ou carta sobre o projeto. Assim você se conectará
com a energia vibratória que aumentará a sua frequência vibratória.
E em pouco tempo você sentirá que a força da iniciativa já existe em
você, está sendo despertada.
Escolha aleatoriamente a uma carta e leia a mensagem e olhe para o
cristal ou se tiver a pedra segure pelo menos uma ou duas vezes ao
dia... Conecte-se com o cristal que é a chave de acesso para a
frequência vibratória despertar.
Quando você estiver em uma situação difícil, mesmo que não esteja
com as cartas, se conecte com a imagem do cristal e a cor e sinta uma
melhora imediata.
Algumas sugestões:
1 – Alinhamento energético dos 7 chakras
- Embaralhe as cartas e retire 7 cartas/pedras – Utilize no seu auto
alinhamento ou se for atender um cliente peça que retire sete cartas e
aplique durante a terapia com os cristais.
2 - Para ajudar a fazer uma escolha
- respire profundamente e peça aos Devas e Guardiões que ajude.
Retire três cartas
A primerira sobre a situação ( em cada carta tem uma pedra e uma
conexão com um Guardião da Dimensão da Consciência Crística).
Posicione esta acima no meio, será o TEMA da questão.

A segunda qual o desaﬁo que enfrentará. Posicione abaixo a
esquerda.
A terceira qual o caminho ou a resposta . Posicione abaixo a direita.
3 – Diagnóstico dos seus campos Espiritual, Emocional, Mental,
Físico, Proﬁssional e Afetivo.
- respire profundamente e peça aos Devas e Guardiões que ajude.

As funções dos Cristais das Cartas
01- MALAQUITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Na forma de água, livra o corpo
de impurezas, desintoxicando-o. Libera o corpo de energias
negativas e age em pouco tempo se colocada sobre as partes
corporais necessitadas.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: A Malaquita é também uma
força limpante para a alma, proporcionando mais equilíbrio, alegria
de viver e compreensão para o amor. Muitas pessoas aﬁrmam que,
graças ao uso da Malaquita, conseguiram autodesenvolvimento,
sucesso e contentamento. Na meditação, bloqueios profundos no
corpo e na alma podem ser reconhecidos e remediados.
Indicado também para: Desintoxicação, qualidades do coração,
crescimento espiritual, coordenação mental, mobilidade espiritual.
Formas Existentes: Pedra bruta, lapidada, esfera, ovo, pingente,
obelisco.
02- ÁGUA MARINHA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Cura moléstias de vias
respiratórias e também dores do pescoço e dos membros. Usada
embaixo do travesseiro, acalma os nervos e propicia um sono calmo
e repousante.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Minora as depressões e fortalece
a autoconsciência. Nos casos de matrimônios e de parcerias, é uma
pedra que torna mais profundos o amor e a ﬁdelidade e também os
fortalece em tempos difíceis. Na meditação, ela é muito apreciada e
é considerada a pedra da clareza, penetrando de maneira muito

regeneradora e rejuvenescedora na aura e na alma. Ela preenche a
vida com mais sorte e entusiasmo.
Indicado também para: Sensação de bem‐estar, boa disposição de
espírito, clareza do pensamento, tolerância, combate depressões,
favorece parcerias, amor, ﬁdelidade.
Formas Existentes: Pedra bruta, lapidada, pêndulo, pingente,
cordão.
03 - PIRITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Regula os ﬂuídos do corpo, tais
como: sangue, muco, bílis e, através dos mesmos, produz mais
harmonia para outros órgãos e glândulas. Tem efeito estimulante
sobre o pâncreas. Quando aquecida ao Sol e colocada sobre os
brônquios, a Pirita estimula de maneira espantosa a respiração.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: A Pirita limpa o corpo, desfaz
bloqueios e acúmulos de depressões, liberta de medos e frustrações,
proporcionando o reconhecimento de novas esperanças e caminhos
de vida. Eleva a autoconsciência.
Indicado também para: Depressões, frustrações, medo de exames,
problemas de relacionamento, autoconsciência, moléstias
psicossomáticas.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente.
04 - OLHO DE TIGRE
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Tem propriedades muito
curativas sobre a cabeça, fortalece o cérebro. Também atua sobre os
ossos, as juntas e o metabolismo.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Dá mais segurança no trato de
assuntos ﬁnanceiros e protege contra fraudes. Traz à pessoa que o

porta mais calor familiar e equilíbrio. Contribui para a ordenação de
nossos pensamentos e desejos, fortalecendo nossa autoconﬁança e
sensação de valor próprio.
Indicado também para: Senso de equilíbrio, capacidade de
iniciativa, eleva a capacidade de raciocínio, por exemplo, no caso de
exames. Relaxamento, harmonia, capacidade de assumir
compromissos, conﬁança.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.
05 - QUARTZOS RUTILADO
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Sobre a garganta, favorece o
fortalecimento de todo o sistema respiratório. O Quartzo‐Rutilado
regula o diafragma protegendo os brônquios, os pulmões e impede a
falta de ar. Efeitos Terapêuticos para a Psique: Propicia bem‐estar,
harmonia e força para viver. As características protetoras alertam
contra forças malignas e nos ajudam a melhor alcançar alguns dos
nossos alvos.
Indicado também para: Força de caráter, família, liberdade, vida de
negócios, coragem, autoconsciência, capacidade de recordação de
sonhos, dissolução do passado, cooperação.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, esfera, ovo, pingente,
cordão.
06 - JASPE LEOPARDO
Propriedades: Os jaspes são uma variedade de quartzo, da família
das calcedônias. Podem ser usados como pedra de ancoramento,
para ligar-nos à terra e nos oferecem equilíbrio, proteção e nutrição
física. O Jaspe Leopardo trabalha o aspecto feminino do sucesso,

inclusive a criatividade que leva a ele. A água de Jaspe é muito
aconselhada, pois não superestimula nenhuma parte do corpo,
podendo ser bebida frequentemente.
Efeitos terapêuticos sobre o corpo: É indicado para quem trabalha
no mundo dos negócios, pois torna o pensamento ágil e ajuda em
situações de estresse. Ajuda a estancar hemorragias e alivia dores do
parto. Também diminui doenças debilitadoras dos rins, fígado,
bexiga, vesícula e estômago.
Efeitos terapêuticos sobre a psique: O Jaspe é uma pedra ligada à
energia da terra e por isso pode nos trazer fortes lembranças do
passado. Ajuda-nos a identiﬁcar situações falsas.
07- DRUSA DE QUARTZO BRANCO
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Penetra em razão de suas fortes e
ao mesmo tempo suaves oscilações, profundamente em nosso
corpo. Suas propriedades especiais decorrem de suas propriedades
preventivas, limpantes e curativas sobre os vasos sanguíneos e
limpeza e bem‐estar de todo o organismo. A circulação sanguínea e
a pressão são estabilizadas, e todo o sistema nervoso é acalmado.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Devido ao seu efeito
neutralizante contra irradiações, o Cristal limpa os corpos, espíritos
e almas, ligando‐nos às forças cósmicas do universo,
proporcionando maior sensibilidade. O Cristal traz luz e, devido às
suas ﬂutuações harmônicas, faz com que todos os nossos chacras
ﬁquem em ressonância positiva. Na meditação, ele nos abre o
terceiro olho e estimula os centros nervosos de maneira muito
energética. Indicado também para: Limpeza da aura, energia,
relaxamento, intuição, alegria, harmonia, clareza, consciência
cósmica, portador de luz, autoconﬁança, sabedoria.

08 - TURMALINA PRETA
Libera e protege o nosso corpo de inﬂuências negativas, como
também contra energias negativas de pessoas com as quais entramos
em contato e de magia negra. É uma das mais poderosas pedras de
proteção de nosso corpo e nossa alma.
Indicado também para: Desconﬁança cobiça inveja, ciúmes,
consciência, concentração, inﬂuências negativas e magia negra.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.
09 - OBSIDIANA FLOCO DE NEVE
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Minora moléstias infecciosas.
Atua poderosamente sobre a coluna dorsal e o crescimento dos
ossos. Em casos de calafrios e de pés frios, os cordões de Obsidiana
Floco‐de‐Neve são muito úteis.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Traz mais luz para a nossa vida
cotidiana. Ajuda a viver de maneira mais consciente, alerta o seu
portador contra amigos falsos, perigos que se aproximam inﬂuxos
negativos e magia negra. Indicado também para: Capacidade de
adaptação, libertação de bloqueios, liberdade, concentração,
consciência da realidade, transformação, inﬂuxos negativos.
Formas existentes: Pedra bruta, pedra lapidada, pingente, cordão.
10 -DRUSA DE AMETISTA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Exerce efeito calmante sobre o
coração e os nervos. É benéﬁca no caso de enxaquecas e pressões
por "estresse". Usada embaixo do travesseiro, protege contra
pesadelos. A água da Ametista cuida e protege a pele e impede a
queda do cabelo.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Faz com que seu portador possa
fazer juízos corretos, favorece e fortalece verdadeiras amizades, ao
mesmo tempo em que afasta falsos amigos. As Ametistas difundem

através de sua irradiação mais harmonia, senso de coesão da família,
calor e sensação de renascimento. Durante a meditação, ela
transmite impulsos agradáveis a respeito de alegria de viver, de
participação e solução de problemas. Ao mesmo tempo, ela
transmite um alto grau de paz, alegria, calma e harmonia. Um
cordão de ametistas infunde mais temperamento e uma difusão
irresistível.
Indicado também para: Autocontemplação, sensação de liberdade,
ﬂuxo do pensamento, sensação de comunhão, senso de correção,
consciência da divindade, harmonia, sono, autocontrole,
consciência do autovalor, tolerância.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pêndulo, esfera, ovo,
pingente, obelisco, pirâmide, cordão.
11 - CIANITA AZUL
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: É uma pedra curadora para a
laringe, a voz, a fala e minora o gaguejar. Fortalece o centro da fala.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Proporciona a seu portador
nervos calmos, uma locução clara e maior concentração,
especialmente para as pessoas que necessitam falar muito. Ajuda em
casos de perturbações oníricas e diﬁculdades de concentração. Em
meditação, ela é muito apreciada, pois proporciona a noção do
ambiente e da presença. Nos casos de digressões funciona como
pedra segura de volta á realidade, protegendo‐nos contra as
divagações espirituais.
Indicado também para: Acalmar os nervos, pensamentos, realidade,
estabelece contatos entre desejos, necessidades e realidade.
Formas Existentes: Pedra bruta, pedra lapidada, pingente.

12 - SELENITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: São pedras de cura muito
especiais, que transmitem seu poder curativo aos órgãos sexuais.
Protege contra doenças da pele, dos ossos e problemas digestivos.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Tem forte efeito puriﬁcador
sobre o sistema neurovegetativo, ou seja, sobre cérebro e
inteligência. Na meditação, penetra fortemente em nós e desfaz
bloqueios relacionados à procriação e a sexualidade.
Indicado também para: Sistema neurovegetativo, aparência mais
jovem e mais saudável, vitalidade, criatividade, bloqueios sexuais,
abusos sexuais.
Formas existentes: Pedra bruta.
13 HOWLITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Tem efeito diurético, regula o
metabolismo e elimina os resíduos da combustão do corpo. Através
de seu alto conteúdo de cálcio, a Howlita tem também efeitos
curativos sobre os ossos e as juntas. Efeitos Terapêuticos para a
Psique: É uma pedra que acalma e previne contra explosões de
sentimentos. Acalma pessoas que tenham tendência à raiva e
irritabilidade. Neutraliza as energias negativas e dá a capacidade de
enfrentar nossos semelhantes com coerência e charme.
Indicado também para: Explosões de sentimentos, explosões de
raiva, energias negativas, fortalecimento da vontade, problemas
psicossomáticos.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente.

14 -QUARTZO VERDE -

Efeitos esotéricos e psíquicos:
Cura física, mental e espiritual.
Diminui perturbações psicossomáticas e medos
Melhora a saúde e vigor, resistência, paciência.
Equilíbrio emocional, sono, bem-estar, tranquilidade.
Alivia o stress, ajuda no crescimento e desenvolvimento de plantas e
jardins.
Efeitos terapêuticos:
Auxilia na cura de todos os tipos de doenças e perturbações
Alergias cutâneas
Queda de cabelo, caspa e problemas capilares em geral.
Irritação dos olhos, desintoxicação do organismo.
Ação rejuvenescedora, evita estrias, celulite e ﬂacidez.
Ajuda a reduzir rugas, queda de cabelo, zumbido, varizes.
Ajuda a regularizar o colesterol, insônia.
15 - ÔNIX
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: inﬂamações da pele e dos órgãos
internos. Estabiliza a circulação sanguínea e efetua um
fortalecimento dos sentidos. Efeitos Terapêuticos para a Psique:
Estabelece a harmonia entre o corpo e a alma, entre Yin e Yang,
fornecendo, assim, mais resistência, estabilidade e alegria de viver.
Isso se transfere também aos órgãos, nossos nervos não são mais tão
sobrecarregados e nos tornamos mais sadios. Melancolia,
depressões e inﬂuxos negativos, através de ﬂuxos terrestres, pessoas
maldosas ou magia negra são minorados e repelidos.
Indicado também para: Capacidade de deﬁnição de limites,
disciplina, capacidade de concentração, beleza, auto respeito,
autocontrole.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, esfera, ovo, pingente,
obelisco, pirâmide, cordão.

16 SODALITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Em virtude de seus altos
conteúdos mineralógicos, exerce um efeito harmonizante sobre as
glândulas. Ela acalma e fortalece todo o corpo, evitando
inﬂamações.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Ajuda a melhorar o equilíbrio
emocional e traz às pessoas sensíveis mais autoconﬁança, decisão e
coragem. Ava a capacidade de pensamento lógico e também inspira
as capacidades artísticas e criadoras.
Indicado também para: Compreensão, presença de espírito,
inspiração, capacidade de aprendizado, desenvolvimento da
personalidade, desempenho na escola, autoconﬁança, estabilidade,
desenvolvimento contínuo, melhora dos objetivos de vida.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, esfera, ovo, pingente,
obelisco, pirâmide cordão.
17- PEDRA DA CRUZ – (Quiastolita)
Efeitos Espirituais:
A Quiastolita está relacionada com o segundo Chakra. É uma pedra
muito especial, excelente para meditação e transcendência.
Aumenta a percepção espiritual e eleva a frequência pessoal. Ajuda
a entrar em sintonia com o propósito da nossa alma, ajudando a
manter-nos centrados. A quiastolita constitui também um poderoso
escudo de retenção de energias contra nós direcionadas, com a
virtude de devolução à fonte emissora do que foi enviado. Ou seja, é
uma pedra reativa, que não se contenta em apenas proteger o/a
portador/a, mas que retribui - dentro da óptica de ação e reação - o
que é enviado para a pessoa. É também uma pedra que abre portais
para viagens astrais.
Efeitos Psicológicos:
Auxilia a transmutar pensamentos e sentimentos negativos,
eliminando conﬂitos e incentivando soluções e aceitação de
mudanças. Dissipa ilusões e elimina o medo, fortalecendo-o a
enfrentar a realidade.

Efeitos Físicos:
Do ponto de vista físico, ela ajuda a baixar a febre, estanca o ﬂuxo
sanguíneo e alivia a acidez, pode auxiliar na cura do reumatismo e
gota, pois fortalece os músculos e nervos. Estimula a memória e é
capaz de equilibrar o sistema imunológico. A Quiastolita, ou Pedra
da Cruz, tem um grande poder de cura, mas é preciso compreender
que não se deve começar a utilizá-la logo no primeiro tratamento.
Esta pedra tem uma grande vibração e pode ser utilizada por quem já
vem utilizando cristal para se equilibrar e curar.
18 -PEDRA DA LUA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Exerce forte inﬂuência sobre as
qualidades femininas. Facilita a menstruação e ajuda a equilibrar os
incômodos físicos e psíquicos provocados pelas alterações
hormonais. Colocada sobre o baixo‐ventre, ela harmoniza os
ovários, a ovulação e a fertilidade.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Sua harmonização proporciona
maior fertilidade e alegria de vida e estabelece uma estreita relação
com a família. Tira o medo de cirurgias e do futuro. Proporciona
alegria de vida, aparência juvenil e feminilidade desejável às
mulheres até idade avançada. Na meditação, ela nos revela os
nossos sentimentos, ilumina o mundo de nossas necessidades e
harmoniza distúrbios psíquicos.
Indicado também para: Mundo hormonal e afetivo, alegria de vida,
relação com a família, medos, aparência juvenil, feminilidade
desejável, distúrbios psíquicos.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.
19 - CRISOCOLA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Minora o reumatismo e propicia
o crescimento dos ossos. A água enriquecida com Crisocola

favorece a função do baço, rins e bexiga. Harmoniza a função do
estômago e dos intestinos. É especialmente protetora da gestante.
Impedem os partos falhos, dores nas costas, excesso de peso e
provoca um crescimento sadio do feto no ventre da mãe.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Através de seu efeito calmante, a
Crisocola pode dissolver em seu portador a opressão e o estresse.
Ajuda a criar um relacionamento amoroso pessoal e nos casos de
parcerias. Transmite calma, tolerância e amor. Na meditação,
penetra profundamente sobre a testa e o chacra do coração,
transmitindo profunda paz e descontração.
Indicado também para: Estresse, nervos, parcerias, calma,
tolerância, amor, contrações psicossomáticas.
Formas Existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente.
20- ÁGATA DE FOGO
Este cristal tem importante atuação nas doenças do trato
gastrointestinal e, além disso, ela fortalece as artérias e protege
intimamente o útero, fazendo com que a circulação sanguínea seja
mais bem distribuída e com isso também melhor aproveitada pelo
organismo. Essa característica ajuda muito quando pensamos na
assimilação dos remédios convencionais pelo corpo, já que é mais
bem absorvido. Este mineral também é muito boa para a saúde da
pele.
Características místicas do cristal
A ágata de fogo possui uma enorme energia concentrada que pode
canalizar de maneira bastante sutil as forças e vibrações que a
regem. Por isso é muito interessante quanto a terapias de cura.
Além disso, por trazer sorte aos seus portadores, ela também é muito
utilizada em cordões e amuletos de prosperidade.
Suas vibrações atuam junto ao cosmos no sentido de ajudar a
resolver todos os problemas relacionados ao amor, auxiliando nas

conquistas e na retomada de relacionamentos perdidos.
Propriedades gerais
A ágata de fogo é uma pedra muito bonita e bastante desejada por
várias mulheres que observam na pedra um belo conjunto de beleza
e soﬁsticação. Mais que isso, também visa reter suas principais
propriedades vibracionais, tais como: todo o tipo de sorte,
realizações no campo do amor e atividades de cura.
Efeitos da Pedra ágata de fogo no mental, emocional e espiritual.
No mental a ágata de fogo procura harmonizar todos os sentimentos
da pessoa, especialmente aqueles relacionados com o amor. E sendo
amada a pessoa se torna mais calma, prestativa, solicita e caridosa.
21-OLHO DE GATO
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Tem forte inﬂuência sobre
tendões, nervos e a musculatura responsável. Cura distensões e
cãibras. Além disso, o Olho‐de‐Gato fortalece e puriﬁca as vias
respiratórias e os brônquios, e ajuda a curar asma.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Ativa a concentração, desperta a
atenção e é ﬁel companheiro em provas e demais situações onde é
necessário se concentrar. Na meditação, aumenta os poderes
intuitivos e permite ver o passado e o futuro.
Indicado também para: Concentração, desperta a atenção,
autoconﬁança, aumenta os poderes intuitivos, permite ver o passado
e o futuro.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.

22 - FLUORITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Liberta e limpa todo o corpo,
regenera os pulmões e atenua alergias, infecções, resfriados e
gripes. Efeitos Terapêuticos para a Psique: A multicolorida
Fluorita tem em si partes de todas as pedras curativas e, em
virtude disso, nos traz uma esplêndida unissonância entre o corpo
e a alma. Através de seu uso, passamos a sentir mais amor em
parcerias e amizades. Atua como inspiradora sobre o cérebro e os
pensamentos, estimulando a concentração. No terceiro olho e no
plexo solar, sentimos a penetração dessa poderosa pedra. Ela nos
livra de irradiações, libera o caminho para os nossos desejos e
sentimentos de conhecimento das ignoradas profundezas da
alma. A Fluorita representa uma proteção que não permite a
penetração de nenhum poder maligno.
Indicado também para: Concentração, alegria no amor,
autoconﬁança, compreensão, percepção da realidade, dissipa
marcas do passado, infunde calma profunda.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.
23 -QUARTZO ROSA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: É uma pedra que tem
inúmeros efeitos curativos sobre o nosso corpo, com centros de
gravidades no coração, sangue e circulação sanguínea. Ele
também protege contra as irradiações dos computadores.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Impulsiona nossas
necessidades interiores de ﬁdelidade e amor, e harmoniza os
desejos sexuais. Proporciona-nos amor, delicadeza e mais
contentamento.
Indicado também para: Amor, amizade, acompanhamento do
parto, sentimento de felicidade, amor ao próximo, delicadeza,
comodidade, sensação de beleza, consolação, compreensão,
conﬁança, sonhar acordado, sensação de bem‐estar, desejos
sexuais.

Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, em forma de coração,
pêndulo, esfera, ovo, pingente, obelisco, pirâmide, cordão.
24- AMAZONITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Funciona principalmente contra
dores na área do peito, acalmando o coração e os nervos.
Especialmente nos casos de dores de cabeça e de enxaquecas.
Equilibram, também, a sensibilidade excessiva e acalmam.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Empresta ao seu portador mais
vitalidade e força para viver. Colocada debaixo do travesseiro,
oferece um sono mais profundo e repousante. Induz à tolerância,
paciência, liberta de avareza, egoísmo e cobiça. Em meditação, ela
avalia nossas propriedades criativas e artísticas.
Indicado também para: Vitalidade, força para viver, sono profundo,
tolerância, paciência, liberta de avareza, egoísmo e cobiça
propriedades criativas e ariscas.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pêndulo, esfera, ovo,
pingente.
25 -QUARTZO BRANCO
O Cristal de Quartzo Transparente, também chamado de Cristal de
Rocha, tem grande propriedade curativa. Os cristais claros também
ampliam quaisquer inﬂuências presentes no indivíduo ou no
ambiente, qualquer deﬁciência se torna visível e óbvia. Ele age
como um puriﬁcador e está sintonizado na frequência de cada
individuo. Ele trabalha a nível vibratório de modo que o corpo
retorne a um estado menos doente. A Pura luz branca atravessa essa
pedra facilmente, deixando todas as cores do espectro inalteradas e
dando substância ao argumento de que os Cristais de Rocha podem
ajudar a equilibrar todos os elementos necessários para tornar-nos
integrais e realizados.

Se áreas ou órgãos especíﬁcos são impedidos de receber ou
transmitir o ﬂuxo de energia para todo o corpo, o Quartzo
Transparente irá desbloqueá-los. Portanto os cristais de rocha
desempenham um importante papel na criação de harmonia e
ajudam a balancear todos os estímulos, positivos ou negativos. Em
assuntos espirituais, o cristal de Quartzo é muito útil em orientar
nossa busca pelo signiﬁcado e importância da existência.
O Cristal de Quartzo Transparente pode ajudar-nos a sintonizar
nossa própria energia e não nos perdermos em distrações
desnecessárias; desse modo, ajuda a meditação.
O Quartzo Transparente pode ser carregado ou usado por qualquer
pessoa e utilizado com qualquer outra pedra para problemas físicos
especíﬁcos, ele amplia os efeitos de cada pedra e dirige o tratamento
para a energia da pessoa.

26 - CIANITA PRETA
Efeitos esotéricos e psíquicos:
Auxilia em terapias de regressão a vidas passadas. Excelente para
todas as atividades relacionadas à psique
Sonhos lúcidos. Equilíbrio energético. Sintonizações
Não acumula nem retêm energias negativas. Transmite e ampliﬁca
energias de alta frequência e é excelente para meditações.
Puriﬁcação
Efeitos terapêuticos:
Músculos. Sistema urogenital e suprarrenal
Tireoide e paratireoide, garganta.
Cérebro, autismo, epilepsia. Pressão alta, bursite (inﬂamações nos
nervos). Protege contra a somatização de doenças

27 - EPÍDOTO
Epídoto aumenta a sintonia espiritual e combate a resistência
arraigada ao despertar espiritual. Epídoto aumenta a percepção,
oferecendo a você coragem para aproveitar a vida e fortalece o seu
senso de identidade e poder pessoal. Esta pedra é perfeita para
pessoas que gostam de fazer o papel de mártir, pois enfraquece o
criticismo com relação a si mesma, e ajuda a olhar objetivamente
seus pontos fortes e fracos e para os das outras pessoas. Ensinando
como estabelecer objetivos realistas. Dissipa estado emocional
negativo como estresse, auto piedade e ansiedade. Epídoto puriﬁca
o corpo emocional, liberando a dor e traumas emocionais do
passado. Ele mantém você centrado, independente da situação.
Acelera os processos de cura do corpo físico e estimula a cuidar de si
mesma da melhor maneira possível.
Efeitos terapêuticos para o corpo: O Epídoto acalma o coração e os
nervos, fortalece a respiração, atua como expectorante, impede
doenças crônicas e alérgicas dos brônquios, estabiliza o sistema
imunológico e acelera a recuperação após doenças graves.
Efeitos terapêuticos para a psique: O Epídoto ajuda na solidão e traz
consciência da realidade de fato. É uma pedra de auto realização,
que nos lembra de que nós mesmos temos que acumular as nossas
experiências. Na meditação, o Epidoto penetra profundamente em
nós por meio do chakra do coração e impede o isolamento da nossa
alma. Ele nos traz maior equilíbrio e tem efeito harmonioso sobre
espírito e corpo.
Indicada para: Coração, pulmão, nervos, respiração, expectoração,
brônquios, sistema imunológico, recuperação após doenças graves,
estados de esgotamento. Realidade, consciência, auto realização,
isolamento da alma, equilíbrio, efeito harmonioso sobre o espírito e
o corpo.

28 - CALCITA ÓTICA
Maravilhosos blocos em forma de romboedros (um retângulo
assimétrico) formam a Calcita Ótica. Além destes blocos e dos
fantásticos arco-íris produzidos em seu interior e em sua superfície,
a Calcita Ótica é conhecida por sua birrefringência e pelo seu uso na
fabricação de prismas e lentes de alta precisão. Um teste simples
para identiﬁcá-la consiste em colocar a pedra sobre uma linha. Se
esta linha for duplicada (transformada em duas paralelas),
estaremos diante da Calcita Ótica!
Os cristais da Calcita são feitos de minúsculos blocos básicos
idênticos e sempre que sofre um corte mantém sua forma retangular.
A Calcita Ótica trabalha no despertar no Chakra Ajna (frontal)
expandindo nossa consciência para que possamos tornar a nossa
mente holográﬁca, receptiva as questões do mundo atemporal e dos
planos sutis da realidade.
Estamos entrando numa era que fará com que muitos conceitos
existentes ﬁquem gastos e ultrapassados. Se continuarmos tentando
enxergar o mundo com as mesmas lentes, utilizando os mesmos
padrões religiosos e ﬁlosóﬁcos estancaremos nosso processo
evolutivo. Os cristais ajudam demais nesse processo. Eles estão
presentes para facilitar essa transição, tornando a nossa percepção
multifacetada e multidimensional. A proposta da Calcita Ótica é
duplicar, bilocar, fracionar para que possamos aceitar e
compreender outros e novos conceitos, fazendo com que nossa
mente se abra para as outras dimensões.
A Calcita Ótica nos torna receptiva e lúcida para recebermos as
transmissões multidimensionais de luz e de conhecimento que vão
alterar o modo como percebemos a realidade. A mensagem das
realidades paralelas pode ser impressa em nossa consciência e todo
um mundo de nova compreensão pode surgir.

REALIDADES PARALELAS
Entender a Realidade Paralela é compreender que os outros "Eus"
que compõe o nosso ser podem estar espalhados pelo nosso planeta
ou pelo Universo. É compreender que o Eu com o qual nos
identiﬁcamos corresponde apenas a uma faceta de um Eu maior.
Como está escrito na Bíblia e em diversos textos sagrados, "Viemos
do Pai e ao Pai retornaremos". Imagine que ao nos separarmos do
Pai, da Unidade, nos fragmentamos em vários "Eus" que se
espalham pelos Universos manifestados e, ao retornarmos, iremos
juntando os pedaços, reuniﬁcando essas inúmeras e diferentes
identidades.
Esta sintonia nos leva a compreensão de que o Eu que está aqui é um
simples - mas importantíssimo fragmento do Eu Divino. (EU SOU
O OUTRO VOCÊ)
Muitas vezes estamos em tamanha sintonia com os outros "Eus" que
reagimos a situações que estão acontecendo com eles em suas
realidades e, se não entendermos isso, nos sentiremos perturbados e
quase loucos quando a tristeza, a apatia, ou até a alegria nos
invadirem sem motivos aparentes, e esquecemos o nosso Eu mais
profundo. Quando estamos perto da uniﬁcação com as outras
identidades, estreitamos nossos elos com elas, sentindo o que elas
sentem ou reagindo as suas ações. Às vezes o nosso outro Eu tem
experiências fantásticas, e "derrama" esta experiência para nós.
Temos assim os insights que surgem aparentemente do nada. O
aprendizado foi do outro Eu e alguns o atribuem a mensagens
enviadas por entidades, mas as próprias entidades são o "outro Eu"!
Um mestre, um ser ascensionado que já atingiu outros níveis de
consciência pode estar em diversos espaços simultâneos e ter total
consciência disso.

O MUNDO DOS SÍMBOLOS
A Calcita Ótica facilita a compreensão dos símbolos, exatamente
por trabalhar no despertar da visão espiritual. Muitas vezes
precisamos de imagens, estátuas, gráﬁcos e achamos que se a
imagem se quebrar, o papel se rasgar perderemos a conexão.
Precisamos entender que os símbolos estão sempre presentes,
independente de estarem materializados. Podemos nos comunicar
com os santos sem a necessidade de uma imagem de gesso. O
problema é que nossa mente concreta só entende o que vê e muitas
vezes só vê o que entende, por outro lado, a nossa mente abstrata só
vê quando a mente concreta permite. O ideal seria que captássemos
tudo antes de sua manifestação no plano material. O mundo das
ideais de Platão, o plano que antecede a concretização, que existe no
estado anterior à forma. Através da abertura do Chakra Ajna
(frontal) entramos nessa frequência.
Mas nossa mente abstrata - que estabelece a sintonia - está
programada para só dar o sinal verde quando a mente concreta
aceitar a ideia. Então usamos os símbolos no papel, imagens de
santos, símbolos pregados na parede para que a nossa mente
concreta comece a puxar aquela ideia, trazendo-a do plano sutil para
o concreto, abrindo esta passagem e estabelecendo a conexão entre
esses dois planos.
Assim funciona também com as informações. Se não houver uma
referência na mente concreta, banimos a informação nova, e a
rotulamos de delírio.
É interessante observar que o caminho espiritual pode nos levar a
loucura ou ao despertar. Quando acessamos outros planos, ou nos
abrimos à mente abstrata sem a mente concreta estar estruturada,
podemos perder a referência e enlouquecer. Uma das atuações da
Calcita Ótica é nos auxiliar a focar a mente na meditação para que
através da abertura do canal da intuição, possamos estabelecer a
sintonia do eu humano com o Eu superior e, quebrando as certezas,
preceitos, preconceitos e opiniões, abrindo nosso ser para o novo.

Na astrologia, o símbolo associado a esse processo é Urano...
Urano representa o processo de quebra, ruptura e despertar. Ao
entrarmos em contato com o diferente, com o novo, somos
obrigados a quebrar velhos padrões e resistências do ego que insiste
em nos aprisionar a velhas formas de ação, sentimentos e
pensamentos. O novo traz a incerteza, a insegurança. Não temos
moldes para recebê-lo e nem receitas prontas para administrá-lo. O
novo nos obriga a criar, mudar, improvisar, e descobrimos assim
potenciais nunca antes imaginados. Quanto mais aprisionados ao
ego, mais temor a nova experiência causará, já que ela nos obrigar a
sair do confortável comodismo que as situações conhecidas e
experimentadas nos trazem.
Quando acreditamos no que somos, é porque já deixamos de ser. As
crenças pessoais nos levam a limitações e estancam nossa evolução
por nos aprisionar a uma ideia, a um único conceito. Para trabalhar
com a Calcita Ótica precisamos estar dispostos a romper com as
crenças pessoais, a saber, que somos muito mais que imaginamos
ser.
E só permitindo a entrada do novo, experimentando o novo,
avançamos, crescemos e evoluímos. Só assim saberemos o que não
somos, para quem sabe um dia, descobrir o que verdadeiramente
somos.
“Dissolvo velhas formas pensamento, criando sempre espaço para o
novo”. Pensamentos+Palavra+Ação=Resultados. Esse é o
caminho.
A MISSÃO DA CALCITA ÓTICA...
Mensagens de outras dimensões (canalização). Comunicação no
sentido mais profundo (telepatia). O contato com a verdade íntima, a
compreensão nítida do que cada momento nos pede e das indicações
de por onde devemos ﬂuir. Desenvolvimento da conﬁança na
percepção, que só surge quando nossa mente concreta está serena e

uniﬁcada.
29- CITRINO Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Tem efeito desinfetante e
fortalece o metabolismo. Através do seu efeito regenerativo sobre o
metabolismo e a digestão, tem também propriedades fortalecedoras
sobre o gado. A água enriquecida com Citrino também é apropriada
para problemas dos cabelos em geral.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Fortalece pessoas sensíveis,
proporciona raciocínio claro antes de provas, abertura de novos
caminhos, libera das pressões cotidianas e das emoções. Torna‐nos
mais compreensivos diante de outras pessoas. Na meditação
aproxima‐se da força do Sol e abre os corações e as almas para as
coisas novas. Pertence às pedras poderosas traz muita luz para as
nossas vidas.
Indicado também para: Boa disposição de espírito, formas claras de
pensamento, disposição para aceitar meios termos, disposição
aﬁrmava diante da vida, motivação, coragem, retiﬁcação das metas,
disposição para o carinho, emoções, força do Sol para o coração e a
alma.
Formas Existentes: Pedra bruta, lapidada, pêndulo, pingente,
cordão.
30- CALCITA LARANJA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Como o seu nome indica, essa
pedra consiste praticamente de puro cálcio, que é um dos mais
importantes elementos da formação dos ossos. A água tratada com
Calcita ou seu chá impedem que os ossos e as juntas se desgastem.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Através de sua atuação
calmante, se colocada sob o travesseiro, minora pesadelos e nos
permite reconhecer situações intuitivas, mantendo afastados os
inﬂuxos negativos. Na meditação, sua penetração é profunda

através do chacra do plexo solar, proporcionando um benéﬁco efeito
repousante.
Indicado também para: Compreensão, inspiração, autoconﬁança,
estabilidade, melhora dos objetivos da vida, efeito calmante,
pesadelos, lunasmo.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada.
31 AMETISTA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Exerce efeito calmante sobre o
coração e os nervos. É benéﬁca no caso de enxaquecas e pressões
por "estresse". Usada embaixo do travesseiro, protege contra
pesadelos. A água da Ametista cuida e protege a pele e impede a
queda do cabelo.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Faz com que seu portador possa
fazer juízos corretos, favorece e fortalece verdadeiras amizades, ao
mesmo tempo em que afasta falsos amigos. As Ametistas difundem
através de sua irradiação mais harmonia, senso de coesão da família,
calor e sensação de renascimento. Durante a meditação, ela
transmite impulsos agradáveis a respeito de alegria de viver, de
participação e solução de problemas. Ao mesmo tempo, ela
transmite um alto grau de paz, alegria, calma e harmonia. Um
cordão de Ametistas infunde mais temperamento e uma difusão
irresistível.
Indicado também para: Autocontemplação, sensação de liberdade,
ﬂuxo do pensamento, sensação de comunhão, senso de correção,
consciência da divindade, harmonia, sono, autocontrole,
consciência do autovalor, tolerância. Formas existentes: Pedra
bruta, lapidada, pêndulo, esfera, ovo, pingente, obelisco, pirâmide,
cordão.

32- ÁGATA AZUL RENDADA
A Ágata Azul Rendada contém poderes curativos maravilhosos. A
sua energia suave relaxa e acalma, trazendo paz de espírito. É
particularmente eﬁcaz para ativar e curar o chacra laríngeo,
permitindo a livre expressão de pensamentos e de sentimentos. Abre
caminho às experiências com energias superiores. É uma das
principais pedras de proteção e de apoio. Neutraliza a raiva, as
infecções, as inﬂamações e a febre.
No plano psicológico, a Ágata Azul Rendada contrabalança a
repressão e a supressão de sentimentos que resultam do medo de ser
julgado e rejeitado. É útil para ajudar os homens a libertar e a aceitar
a sua natureza sensível e sentimental.
No plano mental, a Ágata Azul Rendada limpa o chacra laríngeo,
permitindo a expressão das verdades espirituais superiores. Esta
pedra estabelece a ligação entre o pensamento e a vibração espiritual
e transmite uma paz profunda.
A Ágata Azul Rendada é um poderoso curativo da garganta. A sua
capacidade de equilibrar bloqueios de auto expressão alivia os
problemas dos ombros e do pescoço, as insuﬁciências da tiroide e as
infecções da garganta e linfáticas. Reduz a febre e remove bloqueios
do sistema nervoso, trata a artrite e as deformações ósseas,
fortalecendo o sistema esquelético e a consolidação de fraturas.
Também ajuda os capilares e o pâncreas. Como elixir, trata os
desequilíbrios dos ﬂuídos cerebrais e a hidrocefalia. A Ágata Azul
Rendada também pode ser utilizada para melhorar a sonoterapia,
uma vez que concentra e dirige o som para o local adequado.
33 - GALENA
A Galena é uma pedra de harmonia que traz equilíbrio em todos os
níveis e harmoniza os planos espiritual, físico e etéreo. Ela auxilia as
pessoas que estão sofrendo de depressão e é uma ferramenta de
auxílio na cura holística. A Galena é excelente para médicos,

homeopatas e herborista. Ela incentiva as pesquisas e os ensaios
experimentais. Esta pedra de um lilás metálico abre a mente,
expandindo as ideias e dissolvendo as pressuposições do passado.
Esta é mais uma pedra de transformação, especialmente quando
se embarca em viagens espirituais. A Galena é usada, às vezes, nas
terapias de regressões de vidas passadas como um guia da visão
interior. Ela ajuda a encarar e superar os medos mais profundos. É
uma pedra ligada ao elemento terra e, por isso, ela proporciona
força, coragem e habilidade para enfrentar os momentos difíceis.
Além disso, a Galena ajuda a recuperar o poder pessoal e auxilia
no combate dos efeitos danosos da radiação, poluição
eletromagnética e de longas horas em frente ao computador.
Fisicamente, a Galena auxilia a reduzir as inﬂamações e erupções,
estimula a circulação e beneﬁcia as artérias. Este cristal, ainda,
aumenta a assimilação de zinco e selênio e é muito benéﬁca para os
cabelos. Entre seus poderes, está a contribuição no tratamento de
recuperação de viciados.
Encontrada nos Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, Peru e
México, a Galena auxilia nos problemas do sistema nervoso e ajuda
a fortalecer os pulmões.
Ela é encontrada normalmente incrustada no Quartzo Branco
leitoso, mas sua parte metálica é Chumbo Nativo (Sulfeto de
Chumbo). Obviamente temos então a nosso dispor o poder destas
duas pedras trabalhando a nosso favor quando utilizamos uma
Galena. Seu primeiro propósito é o da Paz, da Harmonia, trazida
através de uma energia de elevação espiritual, capaz de nos levar ao
estado de comunicação com este canal. O segundo propósito, o do
Chumbo, é o de trazer estabilidade mental, emocional, e
principalmente ela é uma grande estabilizadora da Mediunidade, em
especial para as pessoas cujos processos ocorrem muito
rapidamente.
Ela antes de tudo é uma grande fonte de Conexão Espiritual,
mas de forma mais centrada e estabilizada. Por ser um metal pesado,
possui a importante função de impor limites, delimitações. Pode

também ser utilizada em jovens adolescentes que estejam na fase do
"tudo muito". Esta pedra traz um sentimento muito importante de
estar inteiro incorruptível em nossa integridade, principalmente no
que diz respeito aos nossos valores espirituais. Também é oportuno
seu uso nos casos de constante instabilidade emocional, com altos e
baixos constantes de humor. Traz a leveza, a Puriﬁcação Espiritual,
a Paz. Pode ser utilizada sem restrições, pelo tempo que se faça
necessário. Portanto, use e abuse! Ela é uma companheira
imprescindível em momentos difíceis, trazendo sua energia pela
elevação espiritual, através do canal da fé.
34 - Pedras Boji (CASAL BOJI)
Indicado para: Afasta todo o mal, catalisador de informações,
equilíbrio, forças positivas ao próximo, grande amigo dos seres
humanos, propriedades equilibrantes e curativas, protetora,
rejuvenescimento, satisfação, saúde e bem estar, transmissora de
energia, transmissora de informações, ver o futuro, viver
harmoniosamente com o próximo e com a natureza.
Como usar o cristal boji.
Para equilibrar o corpo, o melhor é usar um par de Boji, um macho e
uma fêmea cristalizado suave. Use o macho no lado esquerdo do
corpo e do sexo feminino no lado direito. Quando for usar um par de
Boji, comece segurando-os como faria dois ímãs. Enquanto
mantém-los em seus dedos, movê-los para trás e quarto do outro. Se
você não se sentir uma ligeira sensação de empurrar e puxar, girar
uma Boji, e repetir até que você sinta isso leve sensação. A maneira
como eles estão enfrentando uns aos outros quando você tem a
sensação mais forte é o lado do Boji que você coloca sobre o corpo.
As pedras Boji não são magnéticas, mas eles têm uma polaridade
equilibrada e que funcionam melhor quando a polaridade é deﬁnida
correta. Os Boji podem ser usados para equilibrar pontos
meridianos do corpo no lugar de agulhas de acupuntura ou

acupressão. Ao aplicar uma Boji a uma área ferida no corpo que tira
a dor e você vai curar mais rapidamente. Você não tem que acreditar
no Boji para eles trabalharem. Descobrimos que se uma pessoa tem
placa de metal dentro de seu corpo causando a dor, o Boji não pode
aliviar a dor nessa área. Mas, o Boji funcionará através das
obturações nos dentes para tirar dores de dente.
35 - KUNZITA
A Kunzita ilumina a alma e ativa as funções espirituais. Aumenta a
autoestima, alivia as depressões. Para quem medita, a Kunzita cor
de rosa atua sobre o chacra do coração fazendo com que a pessoa
sinta um amor profundo e transmite essa sensação para todo o corpo.
Já a Kunzita cor-de-violeta, quando colocada sobre o terceiro olho,
experimenta-se uma consciência espiritual que liga nossa
consciência ao amor do coração.
A KUNZITA vibra em uma frequência de cor que vai do rosa bem
clarinho à púrpura, é uma pedra transparente e possui grande
quantidade de lítio (Li), o qual é muito usado na medicina como
estabilizadores de humor, sendo indicado para o tratamento do
transtorno bipolar. Este é um cristal detentor de uma energia muito
sutil e está ligado ao corpo atímico, ao Eu Superior, portanto sua
atuação é nas questões do espírito criando um campo de proteção e
reﬁnando os sentimentos expandindo a energia amorosa do chacra
cardíaco para os outros chacras.
A Kunzita manifesta o estado
maduro do coração, quando este está equilibrado, aberto,
desobstruído de mágoas e rancores, amoroso, compassivo,
transformando inseguranças e inibições em atos de amor para que
estas virtudes sejam expressões honestas para o mundo exterior. A
Kunzita é a representação da perfeição e equilíbrio emocional
interno, suas estrias são "caminhos" fáceis de deslocamento de
energia a uma velocidade extremamente rápida, automaticamente
elevando a vibração de quaisquer emoções, dissipando e
dissolvendo energias mal qualiﬁcadas e inferiores. Sua coloração do
rosa claro ao violáceo ajuda a criar um equilíbrio entre a mente

(sétimo chacra/violeta) e o coração (chacra cardíaco/rosa)
direcionando a energia do quarto para o sétimo chacra,
transmutando padrões de pensamentos associados ao bloqueio
emocional. Este é um sensível e afetuoso cristal que nos ensina a
seguir a sabedoria do coração e a semear internamente a autoestima
espiritual.
Ela é uma pedra evocando a ternura e a pureza tímida, que
estimularia o espirito durante o sono, provocando sonhos
apaixonados. Ela reequilibraria o mental, atenuaria as emoções
durante um luto, um castigo (chacra do coração).
36- JASPE DÁLMATA O Jaspe Dálmata permite encontrar mais facilmente o equilíbrio
entre qualquer tipo de extremos sejam físicos, espirituais ou
mentais. É um cristal que contraria a negatividade e nos lembra de
que todos podem fazer a diferença. Quando a nossa vida se torna
séria demais, o Jaspe Dálmata ajuda-nos a conectar com nossa
criança interior. Propriedades do Jaspe Dálmata: É uma gema que
podemos utilizar nos processos de emagrecimento, porque a sua
energia auxilia a libertação de toxinas do corpo. O Jaspe Dálmata
reforça a união nos relacionamentos e estimula à lealdade. Em
situações em que somos sujeitos a depressões intensas e em que a
vida perde o sentido, este é um cristal que proporciona força e
estimula a alegria de viver. Tem uma energia favorável a novos
inícios, ao aparecimento de novas oportunidades em diferentes
áreas da vida. Em termos espirituais, limpa o campo áurico, sendo
um cristal que protege e dá força aos terapeutas. Esta gema é
excelente para ampliar a comunicação sensorial com os animais.
Conexão: Tem ligação com o Sahasrara, o sétimo Chakra que se
localiza no topo da cabeça. No Feng Shui está relacionado com o
sector Sudoeste da casa
Utilização: O uso regular de um colar feito com Jaspe Dálmata
promove os pensamentos positivos. Pode colocar um cristal rodado
na coleira de um animal, para ajudá-lo a acalmar e tranquilizar. Esta

é uma prática muito útil, para usar com aqueles animais que estão
com medo ou foram feridos.
Identiﬁcação. É um cristal muito característico e fácil de
reconhecer. A cor de fundo tem uma tonalidade entre o creme e o
castanho claro. Sobre esta base de cor, surgem as pintas negras pelas
quais herdou o seu nome.
37 - ROSA DO DESERTO
A Rosa do Deserto representa o elemento terra assim como o
elemento água. É uma formação mineral, mais concretamente é o
resultado da acumulação de partículas de gesso na areia. Isto
acontece graças ao processo de evaporação da água das chuvas e
erosão causada pelo vento. Dessa fusão de minúsculos grãos de
areia através da força da natureza nascem os seus belos exemplares.
A Rosa do Deserto forma-se quando a Selenita se conjuga com a
areia, originando estas belas ﬂores.
Propriedades Espirituais:
A Rosa do Deserto é um gerador de energia psíquica. Funciona
como um guardião que cuida do lar, protegendo-o contra energias
negativas e removendo larvas astrais. Está relacionada ao Chakra
Plexo Solar e ao Chakra Cardíaco, abrindo-os para as energias mais
puras do Universo, aquietando a alma com as virtudes essenciais do
coração e podendo trazendo alegria para a vida. Concede clareza
mental e sucesso nos negócios. Afasta a negatividade e o
ressentimento. Fortalece o poder interior e a força de vontade.
Propriedades Emocionais:
A Rosa do Deserto é utilizada para combater o stress, doenças
nervosas e mentais, para superar o ciúme e a inveja e para despertar
em nós a criatividade. Ajuda a superar a timidez ou complexos de
inferioridade e também em problemas que nos impedem de nos

relacionarmos cordialmente com os outros.
Auxilia a superar todos os receios, medos, angústia, ansiedade e
depressão, e ainda a remover a tristeza e a promover o equilíbrio
mental, a memória e inteligência.
Propriedades Físicas:
Auxilia na prevenção de problemas renais, do sistema reprodutor e
urinário, cálculos biliares e renais, auxilia o alivio da dor nas
extremidades causadas por má circulação, artrite ou osteoartrite e
doenças relacionadas com o sistema digestivo.
38 - ÁGATA MUSGO
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Tem forte efeito sobre o pâncreas
e protege de doenças metabólicas. A água preparada com Ágata
Musgo avalia as funções renais, da bexiga e intestinos.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Proporciona-nos união
consciente com a natureza. Usada como colar ou amuleto, pode
livrar as pessoas de um estilo de vida não desejado ou do vício,
dando-lhes, portanto, maior autoconﬁança. Traz-nos conhecimento
interior e ﬁrmeza, mais tranquilidade, energia vital e união com a
natureza. Indicado também para: Ligação com a natureza,
libertação do vício, autoconﬁança, conhecimento, ﬁrmeza,
tranquilidade, energia vital.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.
39 - SUGILITA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Fortalece os órgãos internos.
Atenua e cura doenças mentais e crises psíquicas, neuroses, fobias
de espaço e do escuro, medo de viajar, mania de limpeza.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Fortalece pessoas que se

tornaram dependentes, trazendo maior força de vontade. Fornece
mais luz, calor, alegria de viver e otimismo, e ajuda as pessoas
sofridas a encontrar nova realização na vida.
Indicado também para: Dependência, golpes do destino, recomeça
luz, calor, alegria de viver, otimismo, vida realizada, qualidade de
equilíbrio e nutrição. Percepção mediúnica.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada.
40 - QUARTZO AZUL
O quartzo azul emite vibrações que atuam no sentido de regularizar
o funcionamento de todos os órgãos do organismo e dessa forma, há
uma grande melhora na saúde como um todo.
Mais especiﬁcamente falando, ela tem a capacidade de diminuir o
cansaço advindo do trabalho, o estresse e qualquer mal estar súbito
que por acaso apareça para atrapalhar nossas vidas.
Por ﬁm, muitos esotéricos aﬁrmam que ela é capaz de prolongar a
vida.
Características místicas
O cristal é conhecido como a pedra da paz e, dessa maneira, é sem
dúvida alguma a sua característica mística mais poderosa. Por isso,
muitos esotéricos indicam seu uso em situações conﬂituosas no lar
ou mesmo no ambiente de trabalho. Sendo muito útil quando
determinados familiares estão a brigar muito ou, por exemplo,
quando o ambiente de trabalho não está bom, afetando o rendimento
da empresa.
Ela também atua protegendo o portador contra situações negativas
inesperadas, tais como: assaltos, acidentes, notícias tristes, etc.
Propriedades gerais do quartzo azul

Essa incrível pedra promotora da paz universal é encontrada apenas
em jazidas dos Estados Unidos e Brasil e pode ter várias tonalidades
diferentes.
Efeitos do quartzo no mental, emocional e espiritual da pessoa.
No mental o cristal é responsável por promover a paz interior,
fazendo com que a pessoa compreenda mais os aspectos da
tolerância, respeito e amor, tornando-se assim uma pessoa muito
melhor e compreensiva.
Quanto ao emocional essa belíssima pedra ajuda nas comunicações,
ou seja, faz com que a pessoa consiga efetivamente se expressar e se
posicionar perante a sociedade. E essa característica é muito
positiva, por exemplo, no trabalho, pois fomenta liderança e inibe a
timidez.
No campo espiritual, esse poderoso cristal tem a propriedade de
harmonizar o ambiente com vibrações de paz e amor, favorecendo a
presença no recinto de entidades sábias que apenas vibram no bem,
favorecendo o ser humano em muitos aspectos da vida.
Efeitos terapêuticos e a Cristaloterapia
É muito bom que periodicamente façamos uma limpeza espiritual
através da reenergização dos chakras, e nesse contexto o cristal de
quartzo azul é fundamental, pois pode ter suas vibrações de amor e
paz canalizados diretamente para o nosso corpo de acordo com as
técnicas da cristaloterapia.
Muitas outras terapias, como a holística, utilizam o quartzo azul
também com o intuito de suavizar as energias circulantes no meio
em que se está para dessa forma favorecer os processos de auto
entendimento, meditação e aprendizado. Além disso, de acordo com
muitos esotéricos, ela ajuda na comunicação entre os planos físico e
espiritual.
Dessa forma, como ela favorece o processo de aprendizagem, é
muito comum também que vários espaços voltados para o

conhecimento do mundo espiritual e esotérico, formando
aprendizes, utilizem as incríveis características do quartzo azul.
41 -OBSIDIANA ARCO-ÍRIS
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Exerce forças poderosas sobre o
cérebro, harmonizando as funções das metades direita e esquerda,
irradiando‐os daí para o sistema nervoso, trazendo equilíbrio à
nossa existência.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: A Obsidiana Arco‐Íris ajuda a
conhecer melhor as funções dos nossos órgãos, libertando‐nos de
dependências espirituais e corporais, manias e vícios. Direciona o
homem para uma nova fase de vida, trazendo a força e a beleza do
arco‐íris.
Indicado também para: Dependências espirituais e corporais,
moléstias obsessivas, dependência de álcool e de drogas,
redescoberta do amor, transformação da consciência, regularização
dos órgãos, harmonização do corpo, espírito e alma.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pêndulo, pingente,
cordão.
42 - CALCITA MEL
A Calcita Mel clariﬁca a mente e ajuda-nos a tomar decisões
acertadas. É uma gema que proporciona ﬂexibilidade em termos
mentais e dá sorte no alcance de bens materiais.
Desde tempos remotos, as diferentes variedades de Calcita têm sido
utilizadas na medicina tradicional. Transformada em pó e misturada
com unguentos, para tratar diversas doenças da pele.

Propriedades da Calcita Mel
Em seu nível mental, o uso é de forma prolongada, favorecendo a
memória e proporcionando claridade mental. A sua vibração cria
ligações entre assuntos, situações e emoções. É um cristal de
abundância e que trás sorte no alcance de bens materiais. A energia
da Calcita Mel transmite conﬁança e aumenta o poder pessoal. Pela
sua capacidade de fazer a ligação entre o segundo e terceiro Chakra,
induz à alegria de viver através da sociabilidade e a comunicação.
Conexão
Ligação ao Manipura, o terceiro Chakra, que se localiza na zona do
plexo solar e com o Svadihisthana, o segundo Chakra, que se
localiza aproximadamente a três dedos abaixo do umbigo. Este é um
cristal que cria conexões entre os dois Chakras.
Esta é uma pedra do signo de Leão.
Está relacionado com os setores Centro e Sudoeste da casa.
Utilização
Este cristal pode ser usado por tempo indeﬁnido, porque a sua
energia é suave e constante.
Sendo uma pedra preciosa que fortalece a ligação entre as energias
do céu e da terra, é particularmente indicada para uso em
determinadas práticas. Colocar Calcita Mel na zona do Hara, ponto
do corpo localizado por baixo do umbigo, durante a meditação,
ampliﬁca as capacidades telepáticas e intuitivas.
43 - LARIMAR
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: A Larimar tem grande efeito de
cura sobre a ossatura. Ajuda em casos de esclerose, dores ciáticas,
lumbago, reumatismo e dores articulares; tensões musculares; dores
de cabeça e da coluna.

Efeitos Terapêuticos para a Psique: Transmite frescor e vivacidade e
traz novas perspectivas nos casos de depressão. Ativa as energias de
auto cura física e espiritual. Representa paz e claridade, emitindo
energia de cura e amor, facilitando a sabedoria interior e a
manifestação exterior. A Larimar é uma pedra de proteção contra
inﬂuências negativas e afasta os falsos amigos. Na meditação,
elevarmos os altos níveis de consciência e à paradisíaca viagem
astral.
Indicado também para: Frescor e vivacidade. Novas perspectivas
em casos de depressão. Estímulo das forças curativas. Paz e
claridade. Energia de cura e amor. Sabedoria interior e manifestação
exterior. Harmonia emocional. Proteção contra inﬂuências
negativas. Viagem astral.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.
44 - GRANADA
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: A Granada fortalece o coração,
direciona o ritmo e o batimento cardíaco. Regula e fortalece a
pressão e a circulação sanguínea. As vermelhas têm efeitos
terapêuticos extraordinários sobre os órgãos genitais.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Quando a Granada reconhece os
problemas, ameniza‐os e volta a luzir com o seu vermelho pico da
paixão. Em meditação, a Granada encontra a sua maior força
mediante a colocação sobre os centros sexuais e básicos, efetuando
sua inﬂuência sobre todo o corpo.
Indicado também para: Atividade, força de iniciava, sucesso,
coragem para a vida, potência sexual, proteção, sensação de valor
próprio, estabilidade, vitalidade, força de vontade.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.

45 - OLHO DE FALCÃO
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: As qualidades do Olho de Falcão
protegem de miopia e lesões oculares. Atenua fortes dores de cabeça
e enxaquecas.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Por meio de seu efeito libertador
de radiações estranhas, o Olho de Falcão estabiliza a postura pessoal
perante a vida e faz com que alcancemos melhor os nossos
objetivos. Afasta pessoas más e invejosas e protege a nossa alma de
ser molestada intimamente e através de intrigas.
Indicado também para: Radiações, união no casamento, frescor
juvenil, saúde, pessoas más e invejosas, molestamentos do corpo e
alma, medos crônicos.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.
46- OLHO DE BOI
O Olho de Boi tem uma forte ligação com a energia da mãe Terra, por
isso transmite uma sensação de aconchego e proteção a quem o usa.
Esta é uma gema que proporciona força e constância, quando
iniciamos novos rumos e projetos.
A sua capacidade de enraizamento é de grande valor para as pessoas
que pretendem fazer muitas coisas, mas têm diﬁculdades em
concretizar.
Propriedades do Olho de Boi
É uma gema que favorece a resistência física e mental. Proporciona
equilíbrio ao sistema nervoso, contribuindo para que a pessoa esteja
mais centrada e tenha facilidade em alcançar os seus objetivos.
Em termos emocionais, o Olho de Boi ajuda a eliminar traumas e a
superar situações complicadas.

O uso desta gema é benéﬁco nos processos em que decidimos mudar
um hábito, ou de rotina. Diminui as indecisões e dá ﬂexibilidade
necessária para adaptar-nos a novas circunstâncias.
Em termos espirituais, podemos contar com o Olho de Boi para
reforçar as pontes entre os diversos planos astrais.
Conexão: Ligação com o Muladhara, o primeiro Chakra que se
localiza na base da espinha dorsal. No Feng Shui está relacionado
com o sector Oeste da casa.
Utilização
É comum encontrar jogadores proﬁssionais que utilizam esta gema
como amuleto, para lhes dar sorte nas suas apostas.
Tem uma forte energia Yin, o seu uso proporciona força e proteção
de forma constante e profunda.
Identiﬁcação
A cor base do Olho de Boi é o castanho, sobre a qual se formam
faixas de tom castanho mais escuro. É normal encontrarem-se
gemas em que a cor base é um castanho avermelhado.
47 - DOLOMITA
Efeitos esotéricos e psíquicos:
Alegria, energia vital, puriﬁcadora da alma e do corpo.
Calmante, estabiliza humor. Protegem da sensação de baixa
autoestima, decisões.
Efeitos terapêuticos:
Infecções fortalece o sistema imunológico, Coluna, ossos,
circulação, pressão. Pele, reposição e absorção de nutrientes.
Estômago auxilia no tratamento de doenças. Protege a saúde bucal,
músculos. Cabelo e unha

48 - PEDRA DO SOL (GOLDSTONE)
Efeitos Terapêuticos para o Corpo: Tem efeitos especiais sobre
pessoas que sofrem de distúrbios psíquicos e doenças
psicossomáticas. Ela atua como calmante, fortalece o sistema
imunológico e serve de auxiliar no tratamento da insônia.
Efeitos Terapêuticos para a Psique: Proporciona ao seu usuário
postura de vida positiva, maior calor humano, charme e alegria de
vida. Na meditação, a Goldstone transmite alto grau de autoestima e
o reconhecimento de que somos parte do universo divino. A
Goldstone marrom avermelhada pode ser utilizada para o chacra
básico, e a azul lilás para o chacra da testa.
Indicado também para: Postura de vida positiva, calor humano,
alegria de viver, autoestima.
Formas existentes: Pedra bruta, lapidada.
49 - QUARTZO TANGERINA
É uma excelente pedra para usarmos depois de choques ou traumas,
especialmente a nível anímico. Ele pode ser usado para resgatar a
alma e reintegrá-la, e para efetuar curas depois de ataques psíquicos.
O Quartzo Tangerina pode ser usado também em terapias de vidas
passadas e nos casos em que a alma sente que cometeu um erro pelo
qual precisa pagar. A alma aprende a ver a dádiva que representa esta
experiência.
O Quartzo Tangerina ativa e harmoniza o Chacra esplênico,
estimulando o ﬂuxo de energia criativa.
Este quartzo pode ajudar-nos a transcender os nossos sistemas de
crenças limitados e a atingir uma vibração mais positiva.

50 - BRONZITA
Efeitos terapêuticos para o corpo: É preventivo contra abscessos nos
órgãos e no cérebro. Minora a falta de ar e moléstias respiratórias e
ajuda a suprir a necessidade de oxigênio do cérebro.
Efeitos terapêuticos para a Psique: Acalma o temperamento e
protege contra energias negativas. Favorece a concentração,
atuando curativamente sobre problemas psicossomáticos e traumas
que tenham ofendido a alma. Protege contra inﬂuxos negativos
externos e previne a alma contra dores e depressões. Na meditação,
harmoniza os ﬂuxos de energias e atua como um escudo protetor da
alma, favorecendo uma nova concepção da vida.
Indicado também para: Problemas psicossomáticos, traumas,
depressões, escudo protetor para a alma, regulador do bom humor.
51 - ENXOFRE
O Cristal de Enxofre trabalha no chakra do umbigo ou plexo solar e
sua principal função é a de eliminação. Não deve ser colocado em
água, pois se dissolve muito facilmente. Sua utilização no plexo
solar ajuda a eliminar sentimentos negativos como raiva, tristeza
profunda, irritabilidade e egoísmo.
Enxofre é um cristal que absorve todos os tipos de negatividade.
Pedra muito macia não deve ser colocada na água. Enxofre traz
compreensão, felicidade, criatividade, este cristal nos ajuda a
avançarmos nossas capacidades psíquicas e bloqueia pensamentos
negativos, nos permitindo assim a usar nosso raciocínio sem
interferências. Inspira conﬁança e nos traz inspiração. Ajuda-nos a
viver no momento agora, estimulando a clareza mental, foco e
análise. Trata-se de uma pedra que aumenta a intuição e auxilia na
disciplina e fortalece a nossa força de vontade, carisma e vitalidade
O Enxofre nativo é uma pedra extramente útil para absorver
energias, emanações e emoções negativas. Colocada no ambiente, a

pedra enxofre absorve a negatividade de qualquer tipo e remove
barreiras ao progresso, realizando a limpeza energética. O enxofre é
produzido por vulcões, e tem ainda o poder de despertar as nossas
capacidades psíquicas. No corpo físico, ele é extremamente útil em
casos de infecções e febres. Se misturado na água do Banho, alivia
inchaços e problemas nas articulações.
52 - CRISTAL DE ÍSIS
O Poder do Amor. O Cristal de Ísis contém os segredos para a cura
que deve ocorrer para que a vida seja renovada e a justiça divina
realizada. Mais uma vez se apresenta a nós um Cristal Mestre que
tem ao menos uma das faces manifestando uma forma geométrica
especíﬁca. A construção angular da face de Ísis é deﬁnida e exata
quando se examinam as facetas naturais do Quartzo de seis lados. O
que estamos procurando é uma face de cinco lados na frente do
cristal. O modo como os cinco ângulos se dispõem no Cristal de Ísis
é único.
Existe uma linha inferior que se liga com duas linhas que sobem em
ângulos ligeiramente desviados apenas para se encontrarem com
dois ângulos maiores, que sobem para se reunirem num ponto
perfeito. Da linha base do Cristal de Ísis elevam-se dois pares de
linhas que alcançam à perfeição ﬁnal num ponto culminante. Como
acontece quando lidamos com duplas, trabalhamos com a
polaridade, com dois lados opostos. O Cristal de Ísis tem um modo
muito especial de equilibrar estas forças, que prevalecem por todo o
nosso mundo, quer se trate do dia e da noite, do homem e da mulher,
do coração e da mente, da tristeza e da alegria.
O Cristal Ísis une esses aspectos aparentemente opostos de uma
maneira que traz reconhecimento, equilíbrio, harmonia e perfeição
para cada um deles. O Cristal de Ísis é único porque a face de cinco
lados conseguiu unir num todo as forças polarizadas, salvando os
opostos de um mundo de dualidade. O Cristal de Ísis é um poderoso
instrumento de cura que transmite o conhecimento de como

combinar as forças aparentemente opostas da vida e da morte, da
doença e da saúde, da dor e da alegria. Ao fazê-lo, surge um estado
de totalidade que abarca todos os elementos da criação. Em nosso
próprio processo de cura, precisamos tanto da lucidez e da
sintonização da mente, que seriam o aspecto masculino, como o
cuidado do coração, que é feminino. Para curarmos mágoas
emocionais profundamente arraigadas que inibem a nossa
totalidade, precisamos equilibrar as forças do coração e da mente,
do masculino e do feminino, dentro de nós mesmos. O Cristal de Ísis
não só representa esse equilíbrio como também é símbolo da nova
totalidade que se desenvolve quando forças que parecem
contraditórias formam uma unidade complementar.
O Cristal de Ísis encoraja a integração da substância espiritual ao
corpo emocional. Nosso corpo emocional foi destinado a sentir e a
expressar a glória do espírito. Mas em geral experimentamos mais
as emoções descontroladas do que os sentimentos. As emoções são
sentimentos que estão fora de alinhamento com o espírito e que por
isso criam sua própria “moção”.
Os sentimentos são a verdadeira experiência do espírito expressos
pela Chacra do Coração no mundo físico. Ao equilibrar as emoções, o Cristal de Ísis facilita a verdadeira experiência e
expressão do “sentimento” espiritual. O Cristal de Ísis, leva a
percepção cósmica ao Chacra do Coração e, com isso, cria um novo
estado de ser, capaz de conhecer o verdadeira amor, Com a cura do
corpo emocional, acontece o equilíbrio entre a mente e o coração.
Com a poderosa transmissão cristalina que emana do Cristal de Ísis,
nós também podemos desenvolver os olhos para ver a beleza em
tudo, os ouvidos para ouvir a música da vida em todos os seus ritmos
e ostentar o sorriso satisfeito do conhecimento interior.

Perguntas Frequentes:
Como limpar e energizar os meus cristais?
Limpeza com Água e Sal Grosso - Coloque o cristal dentro de um
recipiente de vidro, de preferência branco ou transparente, contendo
água e sal grosso. Deixe no no mínimo por doze horas; ao retirá-lo
lave‐o em água corrente. Para cada 100 ml de água usar uma colher
de sal grosso.
Limpeza em Cachoeira, Mar e Rio - Outra forma de limpar seu
cristal de impurezas energéticas é leva-lo a uma cachoeira, rio ou
mar e segurá-lo, deixando a água correr livremente por pelo menos
30 minutos.
Energizar no Sol - Após a limpeza deixe seu cristal diretamente na
luz do Sol, de preferência na parte da manhã, até o meio dia.
Energizar na Lua - Se quiser energizar seu cristal com energia mais
feminina, mais intuitiva, coloque-o diretamente exposto à luz do
luar por 12 horas. Em período de Lua crescente ou cheia.
Energizar em Drusa - Da mesma forma que limpa, a drusa também
pode reenergizar seu cristal, apenas coloque-o sobre uma drusa de
quartzo branco por um período mínimo de três horas.
Onde devo manter meus cristais?
Mantenha os cristais sempre perto de você. Pode ser na sua bolsa ou
mochila, no bolso da calça ou da camisa, na cabeceira da cama etc.
Posso deixar outra pessoa segurar meus cristais?
Sim, depois é só soprar o cristal ou usar algum método de limpeza
citado acima.

Por quanto tempo eu devo fazer tratamento com os cristais?
Enquanto você sentir necessidade, os cristais nunca fazem mal, só
trazem benefícios. Use sua intuição.
O que são Chacras?
Os Chacras são pontos do nosso corpo que captam, armazenam e
distribuem energia, sendo responsáveis pelo equilíbrio da região do
corpo em que estão localizados. Eles têm importância decisiva para
a nossa vida mental e espiritual, inﬂuenciando nossas emoções e
sendo inﬂuenciados por elas.

Andréa Nunes
Andréa Nunes é pesquisadora, mestra na autoterapia com cristais e
apaixonada por pelo reino mineral há mais de 29 anos, mas somente
em 2013 começou a realizar seu grande sonho de partilhar seus
conhecimentos sobre os segredos das pedras e dos Orgonites.
Autora do livro "O Melhor é Possível" e do curso "Autoterapia e
Chacras", Andréa vê a internet e as redes sociais como a
oportunidade que precisava para ajudar cada vez mais pessoas a
encontrarem Felicidade, Equilíbrio e Realização. Andrea Nunes
vem expandindo seu conhecimento pelo mundo, através de
palestras, workshops, porque acredita que o equilíbrio é a melhor
forma de nos trazer grandes mudanças.
Agora através dos Cristais e Guardiões canalizou o Tarot dos
Cristais, uma ferramenta que vai auxiliar diariamente uma conexão
com o divino para que possamos nos direcionar melhor e viver
plenamente e forma consciente com o nosso verdadeiro EU.
O MEU SERVIR, UMA DÁDIVA DIVINA PARA O MUNDO.
Yanla Vanzant

www.andreanunescristais.com.br

