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Cristais Etéricos 1 ao 3

Cristais etéricos 1 a 3
É agora possível dar tratamento como se fosse proveniente de um cristal poderoso,
sem cristais, com este iniciação. Você ganha o acesso à energia de um cristal
específico e pode canalizá-la pela intenção.
Estes cristais etéricos são muito mais fortes do que aqueles encontrados na terra.
Você pode colocá-los no corpo, apenas apontando em alguma área do corpo, e
pensando do nome das pedras.
A pedra desaparecerá quando a energia não for mais necessária.
Além disso, você pode criar elixires poderosos dos cristais em segundos e aumentar
a força de determinados cristais em 400 %! Nos tratamentos, os cristais etéricos
podem estar sozinhos ou combinados com outros métodos de cura, como Reiki.

Tratamentos
Simplesmente aponte ou toque em uma posição e então diga mentalmente o nome
apropriado das pedras, depois “cristal etérico” e elas estarão no lugar
energeticamente.
Um exemplo: Deixe-nos dizer-nos estão indo fazer uma sessão cura com 3 pedras:
Rubi, Quartzo Rosa e Citrino.
Nós gostaríamos de colocar o Rubi no Chakra básico, o quartzo Rosa no Chakra
cardíaco e o Citrino no Plexo Solar.
Coloque o rubi apontando com seu dedo (ou com sua mente somente) no Chakra
básico e diga mentalmente: "rubi". O rubi será colocado imediatamente.
Vá sobre o Plexo Solar. Aponte e pense: "Citrino".
Faça o mesmo com o quartzo Rosa. Você pode também colocar cristais etéricos nos
órgãos.
Você poderia, como um exemplo, dizer mentalmente: "Citrino na bexiga". O
Citrino será então colocado na bexiga.
Após ter colocado pedras, você pode executar Reiki, massagem, Aromaterapia etc.,
ou você pode escolher deixe a sessão de cristal etérico sozinha.
As pedras desaparecerão quando não forem mais necessárias.
Mesmo que desnecessário você pode sempre remover as pedras, apenas pensando,
"remova”; Citrino "ou" remove todas as pedras”.
Use o mesmo método em você mesmo para auto-cura.

Tratamento à distância
Para colocar um cristal etérico à distância, você pode usar a seguinte sentença:
"coloque Citrino sobre (nome do Chakra ou órgão da pessoa...)".
A pedra será colocada então imediatamente.
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Elixir de Cristais e realinhamento de cristais:
Para criar um elixir do cristal, você normalmente tem que colocar uma pedra na
água por 12-24 horas.
Com as iniciações de cristal etérico, você pode criar elixires poderosos de cristais em
segundos!
Quando você alcançar os cristais etéricos nível 3, o elixir transformar-se-á 400%
mais forte do que quando usando pedras normais do cristal.
Para criar um elixir do cristal:
Derrame a água em um vidro. Diga mentalmente: "coloque (nome da pedra) na
água”. A água toda será carregada inteiramente em segundos.
Os cristais conservam em si mesmos, energias e forças vibracionais espirituais de
natureza própria, que representam grande poder de auxilio nas perturbações e
desarmonias dos processos vitais. Eles funcionam como verdadeiras baterias
energéticas que captam, armazenam e transmitem energias. Sabiamente, os antigos
utilizavam-se dessa poderosa energia doada pela natureza para harmonizar os
sistemas energéticos mais sutis do ser humano, o que se reflete no seu equilíbrio
físico, mental e emocional. Fisicamente já está provado e comprovado que os
cristais são os melhores condutores e amplificadores de energia, sendo utilizados na
composição de fibra ótica, chips de computadores, fabricação de relógios de rubi e
quartzo, etc.
As estruturas cristalinas próprias de cada tipo de cristal contêm um elemento
estável em seu próprio padrão de atividade molecular, que atua numa frequência
própria, amplificando vibrações de outras formas de vida.
O elixir dos cristais é um preparado líquido feito a partir de uma técnica, que se
utiliza das vibrações eletromagnéticas dos cristais transferidas para água mineral.
Neste estado é conhecido como elixir matriz. É muito útil no tratamento de
problemas que surgem por causa de pensamentos e emoções negativas. Quando
usamos o elixir, estas propriedades eletromagnéticas são assimiladas pelos chakras e
então retificam qualquer desequilíbrio. De imediato o elixir de um cristal recarrega o
nível de energia.
Cada elixir age em um departamento mental ou psicológico específicos, isto é, 5 o
corpo energético, melhorando a qualidade e a quantidade de energia vital dos
departamentos envolvidos no desequilíbrio.
Praticantes da Homeopatia, Fitoterapia, Florais, Acupuntura ou Massagem, acharão
os elixires particularmente úteis, uma vez que os tratamentos se complementam e
funcionam muito bem juntos.
Por exemplo, os elixires de cristais são úteis antes ou após acupuntura. Em geral
utilizam-se dois elixires, um para o meridiano mais superenergizado e outro para o
meridiano subenergizado.
O elixir dos cristais também é muito útil para tratar do desequilíbrio dos chakras.
Neste caso, um, dois ou até mesmo três elixires seriam necessários.
2

Cristais Etéricos 1 ao 3

Pedra

Indicações
Indicada para o coração, sistema
imunológico, timo, cordas vocais.
Para dores de cabeça, olhos, balancear
açúcar no sangue, insônia, ansiedade e
medo exagerado; angústia, depressão,
pânico.
Para nutrição e emagrecimento
Para auxiliar a reposição de cálcio no
organismo. Para o bom funcionamento
muscular e crescimento ósseo.
Para desânimo, pouca persistência, falta de
força de vontade, preguiça, depressão,
cansaço geral, pouca vontade sexual.
Acidez estomacal, desordens alimentares,
alergias, sistema urinário, intestinos.
Boa para o sistema circulatório estimula o
apetite, sexualidade, emoções. Indicada para
problemas menstruais, artrite, pâncreas,
rins.
Para limpeza da pele e para regular o cálcio
e o magnésio do corpo.
Para problemas da pele, memória e
locomoção.
Regula a pressão. Sistema respiratório,
coração, cordas vocais, sangue, depressão,
insônia.
Para asseio bucal, fortificação dos ossos e
reposição de flúor nos dentes.
Para febre e resfriados, problemas com
sangue, anemia e para estancar
sangramentos.
Para problemas do plasma sanguíneo,
harmoniza as propriedades
eletromagnéticas do sangue.
Para infecções da pele, queimaduras solares,
assepsia bucal, ansiedade, problemas com
sistema nervoso, inflamações, dores.
Para problemas respiratórios.
Reduz a dor de cabeça e espasmos
nervosos, além de combater a asma.
Equilíbrio emocional, medo, auto-estima,
ressentimento, raiva, estresses, perdas.
Infecções, colesterol, coágulos sanguíneos,
limpeza de sangue, impotência.
Reduz inflamações, febres, sangramentos
no nariz. Problemas de audição, depressão.
Auxilia no tratamento de pessoas nervosas,
com perturbações psíquicas e insônia.
Harmoniza as energias yin yang do corpo.

Água Marinha
Ametista
Apatita
Calcita óptica
Calcita Laranja
Citrino
Cornalina
Dolomita

Esmeralda

Fluorita
Jaspe Sanguíneo
Kunzita
Lápis-lazúli
Morganita
Olho-de-tigre
Quartzo rosa
Rubi
Safira
Topázio
Unaquita
3
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Como utilizar o Elixir dos Cristais:
Todas as matrizes de Elixires de Cristais podem ser aplicados tipicamente nos
chakras determinados na embalagem, espalhando o produto no sentido horário,
sendo 3 gotas 1 a 2 vezes por dia, até atingir o equilíbrio vital. E também podem ser
ingeridos como os florais.

Cristais Projetivos e Receptivos
Há dois tipos básicos de energia dentro das pedras. Estes dois tipos contêm todas as
diversas vibrações que se encontram nas pedras: as que atraem o amor, as que
repelem a negatividade, etc. Estas são as energias projectivas e as receptivas.
PROJETIVAS RECEPTIVAS
Eléctrica Magnética
Quente Fria
Dia Noite
Física Espiritual
Clara Escura
Verão Inverno
Faca Taça
Activa Passiva, Inerte
Demasiada energia receptiva provoca melancolia, letargia, depressão, falta de
interesse e alheamento do mundo físico. Outros possíveis problemas são os
pesadelos, obsessão amorosa, falta de emprego, a hipocondria e falta de
imunoresposta.
As pedras receptivas são o complemento natural das pedras projetivas. São
Relaxantes, calmantes, internas e magnéticas, que estimulam a meditação, a
espiritualidade, a sabedoria e o misticismo. Criam paz.
Estas pedras estimulam a comunicação entre a mente consciente e a inconsciente e
permitem o desenvolvimento da consciência psíquica. Irradiam energias que atraem
o amor, o dinheiro, a cura e a amizade. As pedras receptivas são usadas
frequentemente com propósitos de assentamento, para estabilizar e reafirmar as
nossas raízes com a Terra.
As pedras receptivas possuem uma ampla gama de cores: verdes, azuis, azuisesverdeadas, púrpuras, cinzentas, rosadas, negras (ausência de cor) e brancas (todas
as cores combinadas). Também podem ser opalescentes ou translúcidas e podem
estar naturalmente esburacadas. Os exemplos de pedras receptivas incluem a Pedra
da Lua, a água-marinha, a esmeralda, as pedras esburacadas, o quartzo rosado, a
turmalina rosa, a kinzita, o lápislazuli e a sugilite. Estão vinculadas com a Lua,
Vênus, Saturno, Netuno, Júpiter e os elementos Terra e água.
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As pedras projetivas são brilhantes, externas, agressivas e eléctricas. Possuem
energias fortes e vigorosas que afastam o mal, superam a inércia e criam movimento.
As pedras projetivas (ou projetoras) ajudam a destruir a doença, fortalecem a mente
consciente e infundem coragem e determinação. Usam-se para estimular a energia
física, para atrair a sorte e o êxito.
As pedras projetivas conectam-se com a mente consciente. Muitas vezes são pesadas
ou densas, ocasionalmente opacas, e são vermelhas, alaranjadas, amarelas, douradas
ou claras. Também podem brilhar ou resplandecer como o Sol. Exemplos de pedras
e minerais projetores incluem o rubi, o diamante, a lava, o topázio e a rodocrosite.
As pedras projetoras estão associadas com o Sol, Mercúrio, Marte, Urano e os
elementos Fogo e Ar. Também estão relacionadas com as estrelas, visto que as
estrelas são sóis distantes.
Nem todas as pedras se encaixam com facilidade nestas categorias, mas mesmo
assim, é um bom sistema que nos ajuda a relacionar as pedras com os seus poderes
básicos. Algumas pedras contêm uma mescla destas energias, como o lápislazuli.
Outras podem ter usos que contradizem esta simples classificação, de modo que use
o seu julgamento para determinar os seus poderes básicos. Recorde-se, este é um
sistema que se deve usar para o nosso benefício. Não pode ser correto 100% das
vezes.
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Grupo de Cristais
Há 6 níveis iniciáticos de cristal etérico ao todo, dado geralmente em dois níveis 1 3 e 4 - 6.
Durante as iniciações de 1 - 3 você é iniciado a trabalhar com os seguintes
cristais:
Âmbar

Ametista

Quartzo Transparente

Diamante

Água Marinha

Cristal de quartzo uniterminado

Aventurine

Esmeralda

Berilo Rosa (também chamado de morganita)

Hematite

Ágata Azul

Heliotrópio (Pedra do Sangue)

Malaquita

Agata Botswana

Calcite Verde

Quartzo Rosa

Cornalina

Rubi

Crisocola

Sodalita

Citrino

Turquesa
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Hematita
Tipo: Traz equilíbrio emocional, Absorve baixas energias, Protege contra magia
negra.
Crenças e mitos: Os antigos egípcios apreciavam a Hematita como pedra
irradiante, que propiciava a paz e seus efeitos terapêuticos em silêncio. Por esse
motivo, a Hematita foi também usada como dádiva de enterros, para ser colocada
debaixo do travesseiro do falecido, a fim de lhe propiciar o seu caminho para a
eternidade. O próprio Tut-Ench-Amun foi acompanhado da Hematita em sua
viagem para o infinito. Na antiga Grécia, a Hematita foi considerada como sangue
dos deuses, que a terra deveria receber em sua vida.
Efeitos terapêuticos para o corpo: A Hematita tem efeitos maravilhosos sobre o
sangue do nosso corpo. Ela é apropriada em quase todas as moléstias do sangue.
Regula a pressão sangüínea e regenera as células. No caso do estreitamento das veias
e dificuldade de circulação, a Hematita presta extraordinários serviços. Ela também
provoca efeitos irradiantes sobre o organismo e é apropriada para absorver as
irradiações da terra e da água. Colocada sob o travesseiro, ajuda a Ter sono mais
profundo.
Efeitos terapêuticos para a psique: A Hematita constrói um escudo protetor
sobre nós, permitindo-nos viver de maneira mais corajosa, sem dificuldades e com
maior consciência de nossas metas. Não permite que as influências negativas
penetrem em nós. As opressões da alma são minoradas. Ela nos oferece mais
espontaneidade e alegria de viver. Desenvolvemos autoconfiança e podemos tomar
rédeas das nossas vidas, tornando-nos menos dependentes dos outros. Na
meditação, a Hematita irradia de modo que possamos viver com extraordinária
calma. É muito apropriada como anel de proteção durante a meditação.
Indicado para: Disposição para o trabalho, capacidade de se relacionar com outras
pessoas, negociação habilidosa, fortalecimento, disposição para novos
empreendimentos, realização, sono, gravidez. Perturbações da menstruação,
vitalidade, frescor, aparência juvenil, olhos, pernas, renovação do sangue, prisão de
ventre, pés, articulações, pele, cabeça, fígado, baço.
Planeta: Saturno. Chacras: Primeiro, oitavo.
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Ágata de Botswana
Chakra: 1º Chakra Físico: Ajuda o nosso corpo a libertar-se das toxinas, é
usualmente utilizada para abandonar o vício do tabaco.
Energético: Estimula a atenção, o sentido de estar alerta, o efeito de ancoramento e
a observação dos detalhes.
A ágata tem a propriedade das águas refrescantes. Evita a tensão magnética do
corpo, eliminando a ansiedade, absorvendo o excesso de calos, transmitindo calma à
mente, para que a pessoa possa relaxar e sentir-se à vontade sobre a terra.
Aperfeiçoa o ego, a auto-estima e a autoconfiança. Dá coragem, vitalidade, seriedade
e equilíbrio. Fortalece o coração, aguça a visão, suaviza as situações difíceis, aumenta
a natureza prática, suprime os conflitos sexuais, acalma a paixão e aumenta o
desempenho sexual.
Auxilia na descoberta de tesouros da terra, atrai heranças, faz chover e protege
contra os raios.
Puxa energias negativas e acúmulos energéticos, torna os partos mais fáceis e serve
como antídoto contra venenos. Combate a paralisia, a epilepsia, doenças mentais,
depressão, hipertensão, angústia, febre, fraqueza geral, males do coração, dos olhos
e do sistema digestivo.
Simboliza sorte, fortuna, e protege a propriedade contra ladrões. Recomendada para
pessoas em contato com calor e fumaça. Ajuda a parar de fumar.
Recomendada para bombeiros e pessoas fumantes. Boa para o sistema circulatório,
pele, pulmões e cérebro. Equilibra o corpo emocional.
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Heliotrópio (Pedra do Sangue)

Ajuda a revigorar e estimular toda a saúde, coragem, e a eliminar os medos e
a raiva.
A Pedra do Sangue (Bloodstone) é um poderoso curador precisamente a nível do
sangue. Ajuda a purificar e limpar o organismo das impurezas que o sangue pode
transportar. Estimula o sistema imunitário ajudando o organismo a combater
infecções; Estimula o sistema linfático e os processos metabólicos, revitaliza e
reenergiza o corpo e a mente em situações de exaustão, purificando o sangue e
desintoxicando o fígado, os intestinos, os rins, o baço e bexiga.
Seus pontos vermelhos trabalham para equilibrar as deficiências de ferro no
fluxo sangüíneo. Reforça e protege o sistema imunológico, sendo por isso
recentemente muito usada no tratamento de pacientes com AIDS.
A nível espiritual eleva a intuição e aumenta a criatividade, dado que estimula a
irrigação cerebral, logo das glândulas pineal e pituitária. Estabelece a ligação com a
Terra protegendo e mantendo afastadas as influências negativas.
Chacras: Primeiro
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Rubi
São consideradas pelos indianos como as pedras mais valiosas porque preservam a
saúde do corpo e da mente. Energia criativa dedicada aos aspectos mais elevados do
Eu. Fortalece a faculdade intuitiva e ajuda a iniciativa. Reforça a confiança. Aumenta
a flexibilidade, a vitalidade e o poder de liderança. Os rubis nos auxiliam em todos
os assuntos de amor a nós mesmos. O rubi é uma pedra de energia que estimula a
motivação e a visualização. Pode ajudar o usuário a ser mais realista em relação a
seus objetivos e mais honesto em suas intenções. Faz com que nos sintamos mais
doadores e felizes em podermos auxiliar os outros. Estimula a integridade, a
devoção, a felicidade, a cura, a coragem, a paixão, o romance, o entusiasmo e a
generosidade. Também evoca calor humano, inspiração, prosperidade, energia,
poder e habilidade de liderança. Benéfica para o coração e o sistema circulatório.
Melhora a febre, as dores e os espasmos.
O rubi, considerado o “Senhor das Pedras”, estimula e energia criativa dedicada aos
aspectos mais elevados do ser. Está ligado ao coração do amor espiritual. Age sobre
os centros mais elevados do pensamento consciente, tornando-os poderosos e
agressivos. Fortalece a intuição, a motivação, a visualização, a iniciativa no pensar, a
coragem e a vitória. Deixa a pessoa com força para ser aquilo que ela, exatamente, é.
É um amplificador de energia, tanto positiva quanto negativa, trazendo a paixão e a
raiva à superfície para serem purificadas e transmutadas pela experiência.
Repele os inimigos (fica-se inatingível às armas) e enfermidades, desenvolve o
realismo de objetivos e a honestidade de intenções, o altruísmo, a compaixão, o
amor espiritual e a devoção.
Combate a preguiça, a melancolia, a depressão, a esquizofrenia, a decadência, a
angústia, a raiva, a paixão, os pesadelos, o desapontamento e a agitação. Auxilia na
tomada de decisões, a autoconfiança, a auto-estima e a habilidade nas negociações.
Estimula o coração, o sangue, a circulação e o sistema imunológico. Regulariza a
pressão, tanto a alta como a baixa. Combate a impotência, a perda seminal, as
hemorragias, a indigestão, a redução da visão, a perda do apetite, a diabete, a
disenteria crônica, a tosse seca, a dor nos membros, a febre, a peste bubônica, o
envenenamento, a anemia, a tuberculose, os abortos e problemas de peso.
Planeta: Marte.
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Chacras: Básico: localiza-se na base da espinha, sua cor é vermelho, traz vitalidade
para o corpo físico.
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Cornalina
Chacras: Segundo. Umbilical: localiza-se no umbigo, cor laranja, força e vitalidade
física.
O Carneol (Cornalina) faz parte das pedras de adorno mais valiosas da Antiguidade.
Os egípcios traziam-na sempre junto a si como pedra da renovação e da fidelidade:
atribuiam-lhe poderes divinos. O nome do Carneol vem do latim “Corneolus”, pois
se parecia com uma cereja. Com sua cor alaranjada, ela era associada ao pôr-do-sol,
e entre os gregos representava o Sol, que sempre voltava.
Efeitos para o Corpo: O Carneol propicia uma melhor circulação nos órgãos e
fortalece o suprimento de oxigênio. Fortalece e apóia o baço, ativa e regula a
pressão sanguínea. A água preparada com Carneol minora a aparência de
envelhecimento da pele. Indicações: Pele, circulação sanguínea, efeito
descontaminante, problemas digestivos, moléstias de intestino, rins, dores de fígado
e baço.
Efeitos para a Mente: O Carneol é uma pedra de renovação que nos proporciona
mais vitalidade e alegria de viver. As flutuações de suas ondas penetram muito
curativamente sobre as moléstias da parte inferior do corpo e são uma boa
precaução em casos de gravidez. Na meditação, fortalece as necessidades do coração
e nos ajuda a tomar decisões corretas em casos de amor ou de amizade.
Indicações: Erotismo, problemas familiares, alegria, fertilidade, consciência do
corpo, capacidade de reação, capacidade de constatação dos fatos, capacidade de
resistência, gravidez.
Chacras: Segundo. Umbilical: localiza-se no umbigo, cor laranja, força e vitalidade
física.

12

Cristais Etéricos 1 ao 3

Citrino
Tipo: Pedra do sucesso profissional, Combate, Energias negativas, proporciona
Paz interior.
Crenças e mitos: Através da inclusão de manganês e titânio, as altas temperaturas e
a grande pressão atribuem ao Citrino sua cor amarelada. O nome Citrino vem do
grego e significa “pedra de limão”. Os legionários romanos usavam essa pedra sobre
o peito para se resguardarem de maus olhares e de intrigas de invejosos. Até a Idade
Média o Citrino foi usado como pedra de sorte, que deveria proporcionar vida
eterna.
Efeitos terapêuticos para o corpo: O Citrino tem efeito desinfetante e fortalece o
metabolismo. Através do seu efeito regenerativo sobre o metabolismo e a digestão,
tem também propriedades fortalecedoras sobre o fígado e ameniza perturbação de
hormônios, da digestão e moléstias das glândulas. Protege os neonatos contra as
doenças. A água enriquecida com Citrino também é apropriada para problemas do
cabelo 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 e traz muita luz para as nossas vidas.
Indicado para: Boa disposição de espírito, formas claras de pensamento,
disposição para aceitar meios-termos, disposição afirmativa diante da vida,
motivação, coragem, retificação das metas, disposição para o carinho, emoções,
força do Sol para o coração e a alma. Vitalidade, estômago, intestino, rins, fígado,
crescimento dos cabelos, musculatura, problemas dos nervos.
Chacras: Plexo Solar
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Âmbar
Tipo: O Sol em nossa vida, Fortalece o corpo e a mente, Grande pedra contra o
reumatismo.
Crenças e mitos : O Âmbar, remonta aos primórdios da humanidade. Os gregos,
chamavam-no de pedra dos elétrons, já que com uma fricção com um pano se
carregava eletrostaticamente e ficava magnetizado. Entre povos árabes, ela era
portada como amuleto, afim de afastar os maus espíritos e proporcionar a mais
verdadeira alegria. Os ciganos dizem que se fixarmos o olhar numa pedra de Âmbar
em direção à lua cheia, veremos o rosto do futuro.
Efeitos terapêuticos para o corpo: Há cerca de 3.000 anos existem histórias sobre
o Âmbar, ele é apontado entre as pedras curativas mais cobiçadas. Portanto sobre a
pele, alivia praticamente todas as espécies de moléstias da pele e alergias. Colocado
próximo ao pescoço, minora as dores da nova dentição (cordão de Âmbar para
crianças). Alivia moléstias dos músculos e dos ossos.
Efeitos terapêuticos para a psique: O Âmbar, foi sempre encarado como pedra
solar inspiradora que desperta em nós a alegria de viver. Traz luz e calor para nosso
bem-estar e oferece uma irradiação fresca e alegre. Fortalece a capacidade de decidir
e ajuda nos casos de irresolução e depressão. Na meditação, contribui para a
abertura do plexo solar, liberando o caminho para o interior, o que faz com que
sintamos sua suave penetração.
Indicado para: Libertação, sucesso, vida dos negócios, sensação de liberdade,
motivação, parceria, potência sexual, proteção, autoconfiança, fluxo de calor.
Artrite, reumatismo, gota, artrose, dores das costas, doenças das juntas e sistema
nervoso, órgãos da respiração, bexiga, vesícula biliar, pele, cabeça, fígado, estômago,
rins, ouvidos, costas, plexo solar, dentes.
Planeta: Sol.
Chacras: Plexo Solar: melhora a ansiedade, remove energias negativas de outras
pessoas, ajuda a ter clareza, calmante.
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Morganita
História: Já na Antiguidade, a Morganita era honrada como pedra mágica. Umas
das maiores e mais belas Morganitas foi chamada pelo nome do seu proprietário, o
financista J.P. Morgan, de onde provém o nome Morganita.
Efeitos para o Corpo: A Morganita tem efeitos terapêuticos sobre as vias urinárias;
recomenda-se beber água preparada com essa pedra, em casos de problemas de
bexiga, incontinência noturna, especialmente no caso de crianças. Além disso, essa
pedra tem efeito terapêutico sobre os músculos, câimbras, lumbago, dores na
coluna, regula o batimento cardíaco, respiração e a digestão.
Indicações: Bexiga, rins, músculos, reumatismo, coração, batimento cardíaco,
arritmia, digestão.
Efeitos para a Mente: Devido às suas fortes vibrações, a Morganita auxilia na
transformação da inquietação em calma e confiança. Em meditação, essa pedra tem
um efeito limpante sobre os sentimentos e a alma. Transmite uma sensação de amor
e de unidade consigo mesmo e conduz à renovação de nossa vida emocional.
Indicado para: Telepatia, amor, sentimentos, oráculo.
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Aventurina
Efeitos para o Corpo: A aventurina atua especialmente sobre a pele, favorecendo a
cura de alergias cutâneas. Atua também contra a queda de cabelo, caspa e problemas
capilares em geral.
Recomenda-se colocar a Aventurina à noite dentro de água e limpar os cabelos ou a
pele doente. Acalma a irritação dos olhos e pode ser empregada como complemento
do banho para sensação geral de bem-estar.
Indicações: Olhos, tecido conjuntivo, cabelos, pele, coração, unhas, células
nervosas.
Efeitos para a Mente: A Aventurina minora perturbações psicossomáticas e
medos. O efeito calmante sobre os nervos traz alegria e levanta a moral. Na
meditação, ela é apreciada devido ao reconhecimento de bloqueios profundos e das
perturbações psicossomáticas.
Indicado para: Resistência, Paciência, equilíbrio emocional, sono, sensação de
bem-estar.
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Quartzo Rosa
Pedra que incentiva o amor,regula as energias emocionais, tem função calmante.
Crenças e mitos: O Quartzo-Rosa vem sendo honrado desde a Antigüidade, como
pedra do amor e do coração. Os gregos e os romanos acreditavam que os deuses do
amor, “Amor” e “Eros”, tivessem trazido o Quartzo-Rosa até a Terra, para brindar
às pessoas amor e reconciliação.
Efeitos terapêuticos para o corpo: O Quartzo-Rosa é uma pedra com inúmeros
efeitos curativos sobre o nosso corpo, com centros de gravidade no coração, sangue
e circulação sanguínea. Ele minora doenças que ameaçam o coração e sua colocação
sobre o corpo tem propriedades calmantes. Colocada embaixo do travesseiro, o
Quartzo-Rosa abranda depressões e perturbações do sono e, debaixo da cama, ele
absorve as irradiações aquáticas e terrestres. Ele protege contra a irradiação dos
computadores.
Efeitos terapêuticos da psique: O Quartzo-Rosa impulsiona nossas necessidades
interiores de fidelidade e amor, e harmoniza os desejos sexuais. Na parceria,
proporciona forças animadoras para pensamentos criadores e fantasias. Na
meditação, o Quartzo-Rosa penetra, com suas oscilações delicadas, profundamente
em nosso corpo. Ele nos proporciona amor, delicadeza e mais contentamento.
Através do Quartzo-Rosa conseguimos o lenitivo do coração ferido
emocionalmente e uma elevação de nossos sentimentos para um nível mais alto.
Indicado 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. Coração, sangue, circulação sanguínea, órgãos sexuais, ovários,
peito, útero, intestino grosso, pâncreas, fígado, vasos sangüíneos, pele, mais
vitalidade e fecundidade, perturbações do sono, irradiações terrestres, irradiações
aquáticas.
Planeta: Lua.
Chacras: Quarto.
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Esmeralda
Características: Pedra milagrosa do amor, Rejuvenescimento, Inteligência e
comunicação.
Crenças e mitos: As Esmeraldas estão desde o início do pensamento humano entre
as pedras preciosas mais desejadas e valiosas. Os gregos chamavam-na “a pedra do
amor”, da confiabilidade e fidelidade. No Egito, Cleópatra enfeitava-se com as mais
belas Esmeraldas, pois se acreditava que nelas residia a eterna beleza da Vênus e que
remoça a aparência. Também os incas e astecas honravam as Esmeraldas, pois
acreditavam que se tratasse de pedras sagradas. As Esmeraldas exerciam em quase
todas as culturas e casas reais um papel muito importante e eram consideradas como
pedras de adorno e curativas.
Efeitos terapêuticos para o corpo: A Esmeralda tem muitos efeitos terapêuticos,
especialmente sobre a coluna, o sistema nervoso, musculatura, reumatismo e visão.
A água enriquecida com Esmeralda regula a taxa de açúcar, melhora a visão, o
equilíbrio corporal e impede o quebradiço das unhas e dos cabelos.
Efeitos terapêuticos para a psique: A Esmeralda dá ao seu portador equilíbrio
interior e emocional. Exerce efeito muito rejuvenescedor sobre a pele e ajuda o seu
portador a Ter mais paz de espírito e “gosto de viver”. Tem poder conciliador na
amizade, companheirismo e família. Na meditação, é muito apropriada para “soltar”
constrições e bloqueios de nossos nervos. Ela nos traz calma, paz, harmonia e
contribui para afastar receios.
Indicado para: Dar animação, desenvolvimento da energia, fortalecimento da
memória, dissolução de hábitos, senso de beleza, senso de coragem, fidelidade,
compreensão e harmonia. Reumatismo, musculatura, perturbações do ritmo
cardíaco, musculatura do coração, sistema nervoso, visão, equilíbrio corporal, unhas
e cabelos.
Planetas: Lua, Vênus e Saturno.
Chacras: Cardíaco: localiza-se no coração, sua cor é verde, energiza o corpo físico e
o sangue.
Dizem que não deve ser usada com outras pedras (somente com o
diamante).
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Malaquita
Pedra do equilíbrio e sucesso, Limpeza da alma, Contra energias negativas.
Crenças e mitos: As origens da Malaquita remontam há três mil anos a.C. Os
egípcios honravam-na como pedra da esperança, sorte e harmonia nas parcerias.
Através de sua forte coloração verde, atribuiu-se a Malaquita, por milênios, uma alta
posição entre as pedras curativas e de adorno.
Efeitos terapêuticos para o corpo: A Malaquita é uma pedra poderosa, que,
isolada ou em combinação com outras pedras, desenvolve poderes curativos. Na
forma de água de Malaquita, livra o corpo de impurezas, desintoxicando-o. Libera o
corpo de energias negativas e age em pouco tempo se colocada sobre as partes do
corpo necessitadas.
Efeitos terapêuticos para a psique: Através de seu efeito limpante sobre todo o
organismo, a Malaquita se torna 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. Em meditação, a Malaquita penetra
fundo em nosso corpo e desenvolve suas forças, trazendo luz sobre todos os
chacras. Bloqueios profundos no corpo e na alma podem ser reconhecidos e
remediados.
Indicado para: Desintoxicação, qualidades do coração, crescimento espiritual,
coordenação mental, mobilidade espiritual. Órgãos de respiração, brônquios, asma,
dificuldade respiratória, desobstrução do fígado, reumatismo, vértebras, juntas,
efeitos estabilizantes e limpantes sobre o sistema cardiocirculatório, desintoxicação,
tremedeiras.
Planetas: Vênus, Saturno e Plutão.
Chacras: Cardíaco: ajuda a libertar de traumas de vidas passadas, protege contra
ataques, estimula à imaginação e ajuda a expressar os sentimentos.
Dizem que, quem beber num copo de malaquita, será capaz de entender a
linguagem dos animais.
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Água marinha
Tipo: Pedra de Amor e Felicidade , Talismã dos Marinheiros e Amantes,
Regeneração da aura e alma.
Crenças e mitos: A Água-Marinha encontra-se há milhares de anos entre as mais
apreciadas pedras de adorno e de cura . Ela recebeu seu nome das palavras latinas
“Aqua” (Água) e “Mare” (Mar), o que significa água do mar. Os antigos gregos
apreciavam-na como símbolo da limpeza, amor e como proteção da sorte no
matrimônio. Eles designavam como pedra protetora das sereias. Os árabes
apreciavam essa pedra como símbolo da alegria , que trazia ao seu portador paz,
alegria e felicidade.
Efeitos terapêuticos para o corpo: A Água-Marinha cura especialmente as
moléstias das vias respiratórias, tais como: asma, bronquite, moléstia dos pulmões, e
também dores do pescoço e dos membros. Colocada embaixo do travesseiro, ela
acalma os nervos e propicia um sono calmo e repousante.
Efeitos terapêuticos para a psique: A Água-Marinha minora as depressões e
fortalece a autoconsciência. Nos casos de matrimônios e de parcerias, ela 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.
Indicada para: Sensação de bem-estar, boa disposição de espírito, clareza do
pensamento, tolerância, combate a depressões, favorece parcerias, amor, fidelidade.
Gânglios linfáticos, glândula tireóide, perturbações do metabolismo, vias
respiratórias, olhos, vasos sangüíneos, brônquios, pescoço, pele, coração, mandíbula,
pulmão, nuca, dentes, gengivas e células.
Planeta: Lua.
Chacras: Laríngeo: localiza-se na garganta, sua cor é azul claro e suas funções são
relacionadas ao som, a vibração e a comunicação.
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Turquesa
A turquesa oferece clareza na comunicação, confiança na capacidade de se
comunicar e uma expressão emocional fluida e equilibrada. Traz criatividade para a
solução de problemas e idéias complexas, nos colocando em sintonia com os outros
e com o ambiente, mostrando, exatamente, onde e de que modo podemos nos
encaixar.
Protege quem a usa, absorvendo para si, as vibrações maléficas. Muda de cor para
avisar sobre alguma doença ou conspiração em andamento ou então para indicar
alterações das condições atmosféricas (costuma mudar de cor com a mudança de
estação).
Confere sucesso, sorte, fortuna, alegria, pureza de espírito, coragem, amizade e
leveza. Expressa o virtuoso: trabalho, prosperidade, saúde, paz de espírito, amor e
inocência. É boa para os amantes. Protege os cavaleiros e suas montarias. Guarda
aqueles que percorrem caminhos difíceis e passam por lugares perigosos.
Protege o corpo dos venenos, eliminando as toxinas e purificando o sangue. Limpa
o subconsciente, reduzindo a hipertensão por medo ou culpa, a falta de maturidade,
a ansiedade e o estresse.
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Ágata azul
A Ágata-Azul é especialmente apropriada nos casos de ferimentos por queimaduras
e das feridas na pele. Mediante sua colocação sobre locais das dores, ativa o
processo de cura . Também nos casos de picadas de insetos, abelhas e vespas, a
Ágata-Azul tem se mostrado de um poder curativo muito forte.
Usada como cordão para o pescoço , a Ágata-Azul alivia as dores persistentes das
costas. Além disso, minora doenças do ouvido e ajuda nos casos de perturbações do
senso de equilíbrio, que se relacionam com o ouvido médio. Nos casos de
dificuldade de audição, com terapia prolongada, as aplicações de Ágata-Azul , como
correntes para o pescoço e discos debaixo do travesseiro, podem proporcionar
sucessos.
Indicado para: Em geral: vasos sanguíneos, cotovelos ,órgãos de reprodução ,
audição, sistema linfático, nervos, gravidez, reumatismo, rins, fígado, olhos,
inflamações das juntas e do joelho, próstata. Bem-estar, conhecimento do caráter
das pessoas, naturalidade, recomeço, gravidez, proteção, autoconfiança, voltar-se
para o próprio eu. Protege a casa e o lar.
Efeitos terapêuticos para a psique: As Ágatas protegem seu portador de
depressões e influencias negativas . Elas nos pressionam mediante ondas curtas,
muito oscilantes, e da sua ressonância com a frequência do nosso corpo. O usuário
sente prontamente a força dessas pedras. As Ágatas-Azuis e Verdes protegem seu
portador de tudo o que é mau, e as Ágatas-Pêssego, Listrada ou Multicores
simbolizam sorte, fortuna e protegem a propriedade contra ladrões.
Segundo muitas lendas, os homens que portarem Ágatas atraem mais atenção das
mulheres. As Ágatas fortalecem a força de poder dos seu portadores . Nos
domicílios , constituem um adereço muito decorativo, que ao mesmo tempo afasta
todo tipo de mal. Todas as Ágatas são poderosas pedras protetoras e de sorte. Na
meditação, são muito apreciadas devido a sua maciez. As Ágatas-Verdes e Azuis
penetram de forma muito enérgica e transmitem seu poder através da espinha dorsal
até os nervos e sangue. A Ágata-Vermelha exerce um fluxo aquecedor de energia
sobre o campo sexual e sobre todo o organismo.
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Crisocola
Tipo: Protege a gestante, Aumenta o amor-próprio, Pedra da esperança.
Crenças e mitos: Os egípcios honravam a Crisocola como pedra sábia que tinha a
faculdade de transmitir ao seu portador um relacionamento amoroso entre o espírito
e o corpo, e de trazer o Yin e o Yang novamente de volta, em uníssono. Em muitos
povos da Antiguidade, a Crisocola foi honrada como pedra da esperança, que
protegia o seu usuário contra danos à alma.
Efeitos terapêuticos para o corpo: A Crisocola 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. Nos casos de
gravidez, a Crisocola é especialmente protetora da gestante. Impede 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 para: Estresse, nervos, parcerias, calma, tolerância, amor, contrações
psicossomáticas. Reumatismo, crescimento dos ossos, baço, rins, bexiga, estômago,
intestino e gravidez.
Chacras: Quinto, quarto.
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Sodalita
Equilíbrio emocional, Ativa o pensamento lógico, Inspiração artística.
Crenças e mitos:A Sodalita recebeu na Grécia antiga, em virtude de seu alto
conteúdo de sal, os nomes de Soda (sal) e Lítio (pedra), ou seja, Pedra-de-Sal ou
Sodalita. Os gregos honravam essa pedra como pedra de proteção e curadora, e
acreditavam que a mesma conferia ao seu portador a estimulação da inclinação
artística. Pintores, escultores e cantores traziam essa pedra sempre consigo.
Efeitos terapêuticos para o corpo: A Sodalita, em virtude de seus altos conteúdos
mineralógicos, tais como sal, zinco, manganês e cálcio, exerce um efeito altamente
harmonizante sobre as glândulas. Ela acalma e fortalece todo o corpo, evitando
constantes incidências de doenças infecciosas e inflamações.
Efeitos terapêuticos para a psique: A Sodalita ajuda a melhorar o equilíbrio
emocional e traz às pessoas sensíveis mais autoconfiança, decisão e coragem. Ativa a
capacidade de pensamento lógico e também inspira as capacidades artísticas e
criadoras. Colocada embaixo do travesseiro, ela dissipa temores, sensações de culpa
que nos deprimem. Na meditação, ela recebe do terceiro olho uma influência
profunda sobre a circulação espiritual e nos abre os olhos para coisas que são
essenciais para a nossa vida.
Indicado para: Compreensão, presença de espírito, inspiração, capacidade de
aprendizado, desenvolvimento da personalidade, desempenho na escola,
autoconfiança, estabilidade, desenvolvimento contínuo, melhora dos objetivos de
vida. Glândula tireóide, pâncreas, metabolismo, acalma os nervos, abaixa a pressão
sangüínea, vasos sangüíneos, conteúdo hormonal e cérebro.
Planeta: Vênus.
Chacras: Frontal
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Ametista
Tipo: Calmante, Afasta a negatividade, Transmite paz e harmonia.
Crenças e mitos: O seu nome vem do grego “Amethistos”, que significa “não
bêbado”. Os gregos acreditavam que essa pedra os protegia de feitiçaria, nostalgia,
maus pensamentos, embriaguez, e da penetração dessas forças sobre o espírito.
Acreditavam também que essa pedra podia transformar maus pensamentos em
otimismo¸ libertando-nos de falsos amigos.
Efeitos terapêuticos para o corpo: A Ametista exerce efeito calmante sobre o
coração e os nervos, melhorando a capacidade de concentração. É benéfica no caso
de enxaquecas e pressões por “estresse”. Se colocada embaixo do travesseiro,
proporciona sono calmo e protege contra pesadelos. A água da Ametista cuida e
protege a pele e impede a queda do cabelo.
Efeitos terapêuticos para a psique: A Ametista 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 para: A autocontemplação, sensação de liberdade, fluxo do pensamento,
sensação de comunhão, senso de correção, consciência da divindade, harmonia,
sono, autocontrole, consciência do autovalor, tolerância. Pâncreas, vasos
sangüíneos, coração, cabelos, pele, cabeça, circulação, fígado, nervos e estresses.
Planetas: Mercúrio, Júpiter e Netuno.
Chacras: Coronário: localiza-se em cima da cabeça, suas cores são violeta e branco
e sua função principal revitalizar o cérebro. Frontal ou terceiro olho: localiza-se
entre as sobrancelhas, suas cores são violeta escuro, índigo e anil e suas função é
revitalizar a visão.
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Diamante
Características: Quando considerado para finalidades terapêuticas deve-se ignorar
seu valor material e sentir somente sua relação energética. É tido como um
consolidador de relacionamentos e encoraja a inocência, o amor, a longevidade.
Ajuda-nos a chegar a essência das coisas. Devido a sua capacidade de ampliação
energética, é excelente para ser usado em conjunto com outras pedras de cura. É
uma pedra poderosa para remover bloqueios da personalidade e disfunções sexuais,
bem como a negatividade emocional. Pode ser usada por pessoas ansiosas, inseguras
ou com baixa auto-estima. Traz equilíbrio, clareza, profundidade e discernimento. É
um mestre na cura. A luz branca é o perfeito equilíbrio de todas as cores. Trata-se
de um estado ideal no qual todas as partes trabalham em conjunto na emissão
energética.
O diamante é o símbolo mais alto da luz branca no plano material. Está identificado
com a parte imortal do ser e sua comunhão com a infinita luz de Deus. É a
manifestação do poder e luz divinos na própria vida.
Fortalece todo o espectro de energias do ser. Purifica corpo, alma e mente. Quebra
bloqueios do chakra coronário e de todos os demais. Dissolve a personalidade num
ser maior, o personagem no ator. Aumenta o brilho, a beleza, a força e a coragem.
Traz abundância, inocência, pureza, fidelidade e autoconfiança.
É usado contra vibrações e pensamentos negativos, inveja, ciúmes, ansiedade,
estresses, insegurança, conflitos sexuais, sífilis, tensão nervosa, disfunções sexuais.
Problemas nos olhos, intoxicação, autismo, epilepsia, esquizofrenia, hemorragia
cerebral. Fortalece as funções cerebrais, ajuda o alinhamento dos ossos do crânio,
traz harmonia entre os hemisférios do cérebro, purifica a sexualidade, estimula o
sistema muscular, o sistema nervoso e a coordenação física.
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Cristal de Quartzo branco
Tipo: Altamente energético, Promove fluxo de energias, Conexão cósmica.
Crenças e mitos: Os Cristais são encontrados em muitos locais da Terra, embora
Cristais realmente belos raramente tenham sido encontrados. Eles consistem de
puro óxido de sílico e oxigênio e crescem em espaços vazios, tornando-se Cristais
no decurso de milhões de anos. Cristais puros são muito raros e valiosos. O Cristal
é, com certeza, uma das mais conhecidas e comentadas pedras preciosas que têm
suas tradições entre quase todos os povos. Os gregos denominavam “Kristallos”,
que significa “gelo”. Até o século XVII acreditavam os povos que o Cristal era, na
realidade gelo petrificado.
Efeitos terapêuticos para o corpo: Ao Cristal são atribuídas, ao lado de sua força
intuitivas e espirituais sobre os homens, propriedades curativas. Ele 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 sangüíneos e circulação sangüínea. Com água
preparada com Cristal, é obtido um alto grau de limpeza e bem-estar de todo o
organismo. A circulação sangüínea 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 limpas 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 para: Limpeza da aura, energia, relaxamento, intuição, alegria, harmonia,
clareza, consciência cósmica, portador de luz, autoconfiança, sabedoria. Dores de
cabeça, dores das costas, olhos, juntas, equilíbrio, cabelos, pele, hormônios, ossos,
pulmão, estômago, unhas, células, pressão sanguínea e circulação sanguínea.
Chacras: Coronário: Localiza-se acima da cabeça, suas cores são violeta e branco,
ajuda a revitalizar o cérebro.
O cristal de quartzo branco é a prova de que o plano material pode atingir um
estado de perfeição física capaz de abrigar e refletir a pura luz branca do espírito.
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Representa a iluminação, a união com Deus, com a consciência cósmica, e sua
expressão no plano material.
Manifesta sua luz em pensamentos, emoções, sensações e ações. Recebe, ativa,
guarda, amplifica e transmite todos os níveis de energia. Ativa todos os níveis de
consciência. Abrange e interliga todas as dimensões, sendo utilizado, tanto na
comunicação com o nosso ser superior, quanto no contato com espíritos guia e
demais entidades dessas outras dimensões. Amplifica o efeito das demais pedras,
além de substituí-las em suas funções.
É o dono do prisma, o senhor do arco íris, a síntese e a quintessência de todas as
cores, podendo agir em nome de qualquer uma delas. É a unidade da pluralidade.
Representa a harmonia entre a luz e forma, apresentando sempre seis faces laterais
unidas a uma única ponta em uma de suas extremidades (salvo os biterminados e os
elestiais).
O cristal se harmonizará e reproduzirá, automaticamente, as vibrações de qualquer
ser ou objeto, próximo a ele, ou de acordo com a nossa intenção e programação
consciente.
Dispersa a negatividade no campo energético pessoal ou ambiental. Aumenta a
freqüência vibratória da aura, liberando-a de acúmulos energéticos e sementes
cármicas. Descristaliza congestões e bloqueios para que a energia possa fluir
livremente. É usado para todos os fins e todos os males.
Apresenta-se sob variados aspectos, cada um com sua finalidade específica. Vamos
aos principais:
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Cristais Geradores de única Terminação
Compostos de seis faces, com uma ponta em uma das extremidades e uma base na
outra, e com a energia fluindo da base para a ponta, os cristais geradores canalizam a
luz espiritual para o nosso próprio ser. Geram energia cósmica, energia de cura em
todos os níveis.
Purificam e recarregar todos os chakras. Conduzem o fluxo de energia de um chakra
para outro, como também o fluxo energético de todo o corpo. Retiram acúmulos e
entulhos energéticos da aura. Aliviam todas as tensões e dores do organismo.
Trazem paz, serenidade e equilíbrio ao corpo, à alma e à mente.
Geralmente são usados na mão, como uma lanterna, iluminando as partes obscuras
do corpo. São direcionados e manipulados de acordo com as necessidades ou
interesses da pessoa. Podem ser canalizadores ou transmissores de energia:
apontados numa direção, canalizam e conduzem energia para ela; apontados na
direção contrária, transmitem essa própria energia para as demais. Apontados sobre
determinada pedra, amplificam o seu poder de ação. São usados também como
amplificadores de intenção, atraindo ou emitindo energias definidas.
Suas pontas, ou bastões, podem ser usadas sobre o corpo para amplificar ou dirigir
o fluxo de energia, de acordo com a direção em que foram colocadas. Ligam e
amplificam os chakras, dinamizam os meridianos, restabelecem a circulação dos
braços e pernas.
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