
Pedras e Cristais

Em Busca do
Equilíbrio

Simone Kobayashi



Prefácio

www.simonekobayashi.com

Índice

      CAP. 1 - UMA VISÃO GERAL!  4

      CAP 2 - EM BUSCA DO EQUILÍBRIO 9

      CAP 3 - PEDRAS E CRISTAIS 14

 CAP 4 - NA PRÁTICA  34

 CAP 5 - ESCOLHENDO (ou sendo escolhido!)  41

https://simonekobayashi.com/


Prefácio

www.simonekobayashi.com

Meu Caminho das Pedras ou Como foi seguir meu propósito  

Poderia ser esse o título, mas como saber que propósito é esse? Tem
certeza? Mesmo?? Será que se fosse claro desde o princípio o percurso e as
experimentações seriam feitas? Será que o destino / missão seria mais leve
ou mais pesado? Mais ou menos divertido? 

Temos várias chamadas pela vida, mesmo quando são sutis como o primeiro
encanto... Comigo foram pedras coloridas dentro de um rio no pantanal.

As pedras e cristais fazem parte da minha vida desde que me lembro. Na pré-
adolescência foi dessa forma, um encanto que não tem sentido ou
explicação, poderia ser deixado como um hobby que ninguém dá muita
atenção, ou uma lembrança boa enquanto segue a vida. A�nal, o que isso
muda na vida? Na minha... tudo!

Esse foi o caminho das pedras literalmente para mim, o caminho que me
levou a querer saber mais sobre pedras e cristais, depois energia, depois
formas, me aventurei em outras visões de mundo e me encantei com outros
jeitos de pensar, talvez seja por isso que acabo inserindo pedras e cristais em
quase todos os atendimentos e consultas. Foram elas que me levaram para
essas outras técnicas, abrindo a visão para terapias cada vez mais Holísticas
e Vibracionais. Mas com esses seres cristalinos, milenares é mesmo assim.
Deixe eles fazerem o trabalho que vão ordenando internamente, ressoando
sua energia com uma frequência mais harmoniosa, elevada, ampliando suas
características e forças, e até mostrando onde já dá para aparar arrestas e
pontas. Somos, como as pedras e cristais, seres de combinações únicas de
elementos, experienciando preciosos momentos de Aqui e Agora, e
absorvendo experiências. Poeira das estrelas! Possibilidades in�nitas, desde
o primeiro encanto.

Sejam bem vindos! 
Simone Kobayashi
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CAP. 1 - UMA VISÃO GERAL! 

Até hoje, teoriza-se sobre a Hiperbórea, Lemúria e Atlântida, e como o
conhecimento das pedras e dos cristais era a essência do poder dessas
civilizações. Lá, como aqui, as pedras e cristais foram e são usadas em
coroas, anéis, pingentes e todas as formas de jóias para simbolizar poder,
união, valor, beleza, perfeição, etc. Até onde sabemos, a maioria das
civilizações antigas demonstram ter uma relação signi�cativa com as pedras
e cristais. Como por exemplo a tradição hindu dos chakras, o Ritual de
Harmonização consiste em se colocar em cada um dos sete principais
centros de energia do corpo, os chakras, a sua pedra ou cristal
correspondente e fazer uma série de mentalizações. 

Conhecendo um pouco do que as pedras e os cristais trazem como
características, seus elementos e a força que delas emanam, poderemos nos
utilizar disso para proveito próprio e de outros. Pode-se usar as pedras e os
cristais como ferramentas para entrar em contato com o Eu interno,
equilibrar nossos centros de energia, e ainda, utilizá-las para auxiliar nos
nossos propósitos de equilíbrio, harmonia e autoconhecimento. 

Deucalião e Pirra, depois de serem salvos por Zeus do grande dilúvio que
exterminou o gênero humano, converteram-se nos progenitores de uma nova
raça, ao atirarem por sobre os ombros pedras que se transformaram em
seres humanos. Há milênios a humanidade é atraída pelos cristais e pedras
preciosas e semipreciosas, apesar de muitos (como eu) acharem que não
existem pedras semipreciosas, já que todas têm sua importância e beleza.
Isso porque elas carregam seus símbolos, suas histórias e emanam
características próprias, únicas e preciosas. 
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TERRA

Mãe Terra, Gaia, Tellus, Mokos, Prthivi, em todas as mitologias há sempre a
presença da Terra como força criadora, protetora e equilibrante. Como
conceito de Mãe primordial que deu origem a tudo e a todos, também é a que
recicla e que recebe todos no �nal, a receptiva. Assim encerra um ciclo e
reinicia outro. Transformando e transmutando energias e seres, em um ciclo
que se ascende espiralmente objetivando o aperfeiçoamento. 
A Terra sempre foi, e ainda é, o símbolo maior de acolhimento e nutrição

Estar em sintonia com a Terra é estar em harmonia com si mesmo, com os
outros, com o ambiente, e ainda mais amplo, com o Todo. 

As propriedades terapêuticas da Geoterapia/Cristaloterapia fundamentam-se
no poder regenerador que tem a Terra. Os objetivos, então, é iniciar uma
busca através do conhecimento e do uso terapêutico das Pedras e Cristais, e
assim, nos capacitar a superar obstáculos e a alcançar nossa realização
interior. 
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Não podia deixar de citar a pedra �losofal (que �cou famosa depois do Harry
Potter, mas sua lenda e fama vem da idade média), um dos maiores símbolos
da transmutação, que teria o poder de transformar o ordinário em precioso. 

As civilizações da Lemúria, Atlântida e
Hiperbórea, e ao longo de toda (e)história, as
civilizações (comprovadas ou não como
existentes) tem suas pedras signi�cativas. 

Na verdade, não importa muito que suas
existências sejam comprovadas, pois seus
valores simbólicos funcionam a um nível mais
profundo, o arquetípico. E assim podemos citar
várias pedras importantes, ou, a importância
de várias pedras, em diversas culturas. Gosto particularmente dos cristais
dos druidas, que os viam como deuses cristalizados cheios de sabedoria e
conhecimento, só precisando saber conectá-los apropriadamente para
usufruir dessa sabedoria. A Pedra Negra de Kaaba, venerada no Islã; o
peitoral de Aarão (irmão de Moisés) com doze diferentes pedras dispostas
em quatro �leiras ordenadas; assim como o muro da Jerusalém Celestial,
também com doze diferentes pedras dispostas em quatro �leiras ordenadas,
descrito no Apocalipse. Há também a coroa de Santo Eduardo com pedras
“para assegurar o triunfo”; o quartzo transparente dos Maias, o zaztum, usado
para ter visões; os bhasmas dos hindus que são pedras pulverizadas e até
hoje utilizadas na Ayurveda. A pedras mnizovais, desconhecida por nós e que
era adorada pelos caldeus; na antiga Grécia, os monolitos de ágata
consagrados ao deus Baco e o quartzo rosa à deusa Vênus

UMA PASSADA PELA HISTÓRIA...

Em toda a história relacionada com pedras e cristais vemos a busca pela
melhoria, para alcançar um patamar acima, seja emprestando um pouco de
suas características ou como pontes para o (ainda) inalcançável, mas
almejável. 
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ROLAM AS PEDRAS!

RECONHECER essas características, tendências e inclinações em nós
mesmos, ou melhor, re-conhecer, conhecer novamente, e torná-las mais
positivas, evoluir. Para isso existem, e proliferam, diversos sistemas de auto-
conhecimento, astrologia, eneagrama, numerologia, os quatro elementos, etc,
todos válidos e aceitos. Basta dizer que sou escorpião com ascendente em
virgem que várias pessoas fazem aquela expressão de “só podia ser...”, e
assim já vamos catalogar/julgar e “�xar” essa característica. Não é bem
assim... Essas são tendências que temos, que vamos ou não lidar com elas
pelo nosso caminho, de acordo com nossas próprias escolhas. Elas servem
para ajudar a nos enxergar mais amplamente, nos reconhecer

Com o advento da Nova Era que marca a grande mudança,  que foram várias:
como a guerra mundial I e II, o �nal do milênio, virada de 1999 para 2000,
2012 e data limite, veio a se (re)descobrir as pedras e cristais. 

Vemos conjuntos de cristais em casas e escritórios para harmonizar os
ambientes, ornamentos pessoais e decorativos. Tudo isso como uma busca
pelo equilíbrio. Apesar de termos cristais pessoais (veremos isso mais à
frente), não gosto de pensar que só uma determinada pedra ou cristal irá
servir para todos os momentos de nossa vida. Temos sim, características
mais latentes como o perfeccionismo, ciúme, rigidez, etc. As pedras para os
signos, por exemplo, trabalham as personalidades características de um
determinado signo. Mas, mesmo na astrologia que inspirou as pedras dos
signos, um estudo um pouco mais aprofundado mostra a diversidade e o
constante movimento, não se ESTÁ �xo só nas tendências do signo solar, há a
in�uência de nosso ascendente, da lua, dos outros astros, a revolução solar,
etc. 
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Mas para buscar esse RECONHECIMENTO interno, do nosso momento, uma
das alternativas é trabalhar com a simbologia e as pedras e cristais trazem
essa simbologia para nos ajudar. Buscar a sua posição arquetípica, não é
estacionar no símbolo. Exemplo: escorpianos são extremamente
descon�ados. Se eu estacionasse nesse ponto, provavelmente não iria
aproveitar meu lado questionador (e não descon�ado) para buscar mais
respostas e aprofundamento nas coisas que me interessam, e nem estaria
aqui! Somos seres mutáveis, aprendemos com nossas experiências e nos
aprimoramos. Também podemos positivar características, tendências e
romper posturas que não nos servem mais. 

Vamos, como as pedras, rolar por aí para aparar nossas arestas, tirar nossas
crostas e mostrar todo o brilho interior... 
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Dessa forma, se tem uma visão uni�cada da evolução que se estrutura na
dinâmica entre caos e cosmos, ordem e desordem, equilíbrio e desequilíbrio.
Esse ciclo busca a harmonia, a perfeição, através da dinâmica e adicionando
conhecimento e experiência. Dentro dessa visão os momentos de con�ito são
normais, o exagero nas reações e percepções desses momentos é que se
transformam em desequilíbrios. Como a submissão, a dúvida, a carência, a
possessividade, a desatenção, etc. Os desequilíbrios são muitos, mas a
facilidade de demonstrar o que se sente e ser verdadeiro é uma busca da
pureza e clareza infantil que um dia todos tivemos, ainda que com uma maior
experiência (a idade) nós adquirimos um outro “dom”, a consciência.

Como os ciclos da natureza, estamos sempre nos renovando e
acrescentando, o que constitui o mecanismo principal do processo evolutivo. 

CAP. 2 - EM BUSCA DO EQUILÍBRIO

Trabalhar esses processos é acrescentar a habilidade de lidar com os
sentimentos de uma forma mais consciente, leve e saudável. Na visão da
terapia holística, a intenção principal do desequilíbrio é a busca do equilíbrio,
e suas diversas técnicas, são ferramentas de suporte para enfrentar o desa�o
de se auto-superar. Mas a alavanca normalmente é o desequilíbrio, o
desconforto, ou o aspecto negativo, não no sentido pejorativo, mas
construtivo. Assim, enxergamos o desequilíbrio, o negativo, a crise, etc, como
parte de um processo, o início de um movimento de aperfeiçoamento

A teoria da dualidade é milenar, como sabemos do yin e do yang chinês, e
completamente contemporânea como nos mostra a física quântica e a sua
unidade tempo/espaço e onda/partícula, não cabendo aqui estender-se mais
e explicá-la, mas indico as obras do Amit Goswami para quem quer
aprofundar. 
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O intuito é trazer essa teoria para o
nosso dia-a-dia sem, entretanto,
usar o aspecto negativo ou o
desequilíbrio como “mal” e “errado”
e sim como impulso para o
movimento, o crescimento, o
aprendizado e a evolução. O
principal, é que os “opostos”, como o
equilíbrio e o desequilíbrio,
completam-se e encontram-se
mutuamente em uma realidade
maior que os engloba e transcende,
e devem ser vistos como expressão
da mesma realidade. Esse paradoxo foi formulado pelo físico dinamarquês,
Niels Bohr (1885 - 1962).  Outro físico, Ilya Prigogine, recebeu o prêmio Nobel
em 1977 pela teoria do caos generativo, pesquisa baseada nos processos
biológicos que se organizam a partir do caos e do desequilíbrio formando
ordens mais altas e ordenadas, ou em outras palavras, evoluindo. 

A utilização das pedras e cristais serve de facilitador para o aumento da
capacidade pessoal de se superar alcançando a harmonia e realização
interior. A posse e a utilização delas por si só não faz mágica, não muda
situações da vida, mas se nos harmonizarmos com elas e buscarmos nos
conectar com essa energia que emana delas, elas podem nos ajudar a mudar
a percepção dessas situações, trazendo-as à luz da Verdade Interior.
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CRISTAIS: PEDAÇOS DE LUZ   

É comum conhecer os cristais de quartzo nas druzas, que possuem sua raiz
na Terra, sua base. Ele pode se apresentar mais nebuloso ou opaco nessa
base e ganhar maior limpidez no sentido da ponta. Esse padrão, ou melhor
dizendo, essa formação simboliza e faz referência ao desenvolvimento e a
evolução para nós seres humanos, pois também temos essa idéia de
evolução, ascensão, nos tornar mais claros ao nos aproximarmos do ápice,
nossa melhor versão seria a mais pura e cristalina, sem manchas ou
interferências.   

O quartzo translucido ou transparente tem a capacidade de manifestar a luz
branca em todas suas frequências, assim ele nos mostra que poderemos
vibrar simultânea e harmonicamente todos os nossos chakras quando
estamos alinhados com a Luz.  

É comum encontrar inclusões dentro dos cristais e com um olhar mais atento
vemos formas e nebulosas, muito parecidas com galáxias. Tais cristais, em
uma linguagem simbólica, nos mostram que podem existir mundos dentro de
mundos e que a criação é ilimitada e incomensurável.   

O cristal é um material sólido no qual as partículas que o compõem estão
organizados em um padrão bem de�nido, que se repete formando uma
estrutura com geometria especí�ca, em geral com um alto grau de simetria
tridimensional. No momento de sua formação, cada partícula tende a ocupar
determinada posição de acordo e em harmonia com a partícula vizinha.
Como resultado de sua ordenação interna, o cristal vai propagando no espaço
essa tendência à simetria, à harmonia.  
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Há muitas maneiras diferentes em que os cristais e pedras manifestam-se e
através das quais se pode utilizá-los, seja como harmonizadores,
equilibrantes, potenciadores ou estímulos. 

Mas, como diz a lenda/história de Atlântida, o uso inadequado das pedras e
cristais pode exacerbar características, Não são os cristais e pedras que são
bons ou ruins, eles simplesmente são, energia e frequência, ampli�cadores e
é o uso que se faz deles, por exemplo, a granada, pelo próprio nome já
relacionamos com explosivo.     A granada vermelha é uma pedra sanguínea
muito utilizada na falta de paixão e vitalidade. Para quando estamos
apáticos, sem impulso. Agora, se pelo contrário, já somos impulsivos,
explosivos e sanguíneos a granada intensi�caria essas características, não
para prejudicar, mas para mostrar que são essas as facetas de nossa
personalidade que devemos trabalhar.  

Há cristais que já atingiram a evolução e não mudarão muito depois de
trazidos à superfície, mas todos eles carregam marcas próprias que mostram
sua identidade, histórias, registros e informações. Outros cristais contêm
manchas ou outras marcas internas que podem �car menos intensas a
medida que o cristal evolui, ou inversamente, criar mais manchas e registros.
Para nós e nosso Tempo, é difícil acompanhar essas evoluções naturais, mas
não impossível.   Os cristais “de equipes" em terapias vibracionais ou para
atendimentos em harmonizações e equilíbrios energéticos     às vezes se
modi�cam de forma drástica. Esses cristais apresentam lições particulares e
re�etirão as alterações ocorridas com eles, com o trabalho que está sendo
feito, o tipo de energia utilizada e da pessoa que trabalha com eles.

Essas tantas diferenças tornam cada pedra ou cristal único! Assim como
nós... 

https://simonekobayashi.com/


Capitulo 2

www.simonekobayashi.com

Usando um exemplo prático... quando temos uma tensão muscular, vamos
dizer nos ombros, há duas formas de equilibrar/aliviar essa tensão. Uma, com
movimentos suaves de estímulo, com um pouco mais de tempo a tensão
cede; a outra com movimentos profundos e fortes de estímulos, a tensão
também cede. Ou seja, podemos utilizar o oposto da tensão (movimentos
suaves) ou tensionar mais para IR para seu oposto.  

Assim também com as pedras e cristais, que podem ser escolhidas de acordo
com o estímulo que buscamos. Mas atenção, porque são poucos que
“aguentam” exacerbar o incômodo para lidar com ele. Na prática, esse é o
caminho mais curto e não o mais fácil.  
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CAP. 3 - PEDRAS E CRISTAIS

As fotos das pedras e cristais a seguir foram cedidas pela Reis Rocha
Minerais e estavam (na época) em exposição para venda. Veja mais no
instagram  @reisrocha_minerais  
Gratidão ao Vitor! 

Nem uma das pedras ou cristais aqui colocados, eu coloquei ou esgotei tudo
que recolhi de informações, são aperitivos mesmo, e de propósito, para que
possam explorar primeiro, experimentar, meditar sobre e com elas e não dar
"spoiler"!    

Escolhi algumas pedras e cristais para apresentar aqui, com isso pretendo
provocar o interesse para buscar suas próprias pedras e cristais e suas
características, estudar (tem uma relação de livros na bibliogra�a) e se
apaixonar. 
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A ágata é uma variedade da calcedônia, formada por
camadas concêntricas sucessivas em tonalidades
diferentes. Suas cores passam pelo marrom, laranja,
amarelo e castanho, há as azuis e as vermelhas. São
chamadas blue lace e de cornalinas respectivamente.
Quando colocada contra a luz pode-se notar que ela é
translúcida. Encontrada em vários países, mas as que
são achadas no Brasil, são especiais por suas

dimensões, tamanhos e qualidade. Pela sua forma e sua coloração múltipla, a
ágata foi associada ao universo dos pensamentos e ao imaginário, sendo
uma espécie de microcosmo no mundo astral.   Normalmente, relaciona-se
com o 2o. e o 6o. chakras, mas pode-se utilizá-la em outros chakras. Em
conexão com essa pedra buscamos a visão espiritualizada, percepção para
outras dimensões e abertura da nossa mente para o subjetivo, nos torna
capazes de erienciar aquilo que é inimaginável para a mente materialista.  A
ágata é a pedra dos dons, com ela aprimoramos a sensibilidade que nos
tornamos capazes de sentir, identi�car vibrações. Ela potencializa nossas
capacidades sutis latentes e, de acordo com a tendência da alma, ela
desperta dons. Desperta também o imaginário, gerando   idéias novas,
transmitindo inspirações e promovendo impulsos criativos.   Faz com que
tomemos consciência de facetas inexploradas e desconhecidas de nossa
personalidade e nos inicia no contato com uma realidade além da matéria,
abrindo nossa visão materializada para uma percepção mais subjetiva. Sua
sombra é o excesso de sonho.  

ÁGATA
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É a pedra mais usada para o 5o. chakra. Uma pedra 
suave. Ela ajuda a desanuviar o “se expressar” do
chakra laríngeo. A sair do rodamoinho da emoção e a
expor o que se sente em palavras. Ela é perfeita para
ajudar na exteriorização da criatividade, por fazer
comunicação do 5o. chakra com o 2o. Ela usa a
suavidade da água, de seu nome, para encontrar o
caminho entre os bloqueios do laríngeo. Usada para

quando nos sentimos “engasgados” com alguma situação ou “engolimos
muitos sapos”.

AMETISTA

De cor violeta, um dos cristais conhecidos e o mais
utilizado no chakra frontal. Simboliza a mudança de
um estado desperto normal para um estado de
consciência alterado. Induz a um estado
meditativo, afasta a mente de padrões
egocêntricos de pensamento, levando para uma
compreensão mais profunda. Ensina humildade e
desprendimento, pode-se chamá-la de “a pedra da

alma” por enviar sua mensagem a esse nível de existência, e pela sua forte
identi�cação com essa força, ela consola a pessoa que tem que lidar com a
transição da morte, seja a da própria pessoa ou de entes queridos. O violeta
compõe-se de azul e vermelho. O azul traz paz à energia ativa do vermelho.
Recomendada as pessoas com tendências irascível e/ou irritável. Pode-se
segurá-la quando o mau-humor surge para se recuperar o equilíbrio mental. A
ametista é a pedra da sabedoria equilibrada e humilde. Ela nos ensina
humildade, pois nos mostra a in�nitude do que nos cerca, que somos parte do
Todo, do Universo vivo e consciente, nos faz enxergar o quanto o ego e
nossas preocupações cotidianas são pequenas. 

ÁGUA MARINHA
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Pode-se pôr agregados de citrino sobre áreas dos meridianos do estomago,
rins e bexiga. Manifesta-se com �rmeza e transfere esse senso de certeza
interior, ajudando as pessoas que necessitam de con�ança e segurança. A
face solar dele limpa as camadas mais densas e traz força de vontade para
mudar situações internas e externas.  

Pedra de um belíssimo azul royal, ela atrai por sua
cor, mas a azurita é uma pedra profunda. Essa pedra
tem o dom de mostrar o que é difícil de ver sobre
você mesmo. É uma pedra usada no 6o. chakra para
voltar o olhar para o interior. Muito encontrada com a
malaquita, uma combinação feita para mexer nas
feridas que precisam de cuidado.  

CITRINO

O nome vem de “citrus” do grego citrico.
Associada ao chakra do umbigo ou plexo solar.
Sua energia assemelha-se à do sol, que aquece,
conforta, penetra, energiza e dá vida, muito
utilizada nos casos de cansaço geral, desânimo,
preguiça, tristeza extrema e para estimular a
alegria. Estimula a atividade em todos os
sistemas físicos. Pode-se usar o citrino para
desenvolver a força de luz ao redor e no interior

do corpo físico para que se possa direcionar e utilizar conscientemente o
poder de criação. Um citrino de alta qualidade com  raio dourado, pode ajudar
a canalizar a pura energia do chakra da coroa para o umbigo. O citrino
destina-se a digestão e a assimilação psíquica, sua energia auxilia a
transformar os eventos da vida, colocá-los em ordem e livrar-se do supér�uo.
Atua como um depurador de toxinas de todo o organismo

AZURITA
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Associado ao segundo chakra, esta pedra está
ligada à capacidade de criar, e sua
correspondência com a sexualidade e a
procriação. Por isso, ela é utilizada para
aumentar a fertilidade em ambos os sexos.
Indicada para pessoas muito rígidas com elas
mesmas e para com os outros, muito metódicas,
responsáveis demais e muito retilíneas; falta de
�exibilidade, pessoas submissas em

relacionamentos, mas líderes na pro�ssão, com muita produtividade e ação.   

DIAMANTE

De incolor ao negro, é transparente. O mais
conhecido e desejado dos cristais. A mais nobre
das pedras. Trabalha no coronário e sua
principal função é a de ativar todos os outros
chakras. Por isso mesmo é muito bené�co para
o equilíbrio e a harmonia em todos os níveis:
energético, espiritual, emocional, mental e
físico. Favorece a nossa comunicação com
nosso Eu Superior e simboliza a beleza, a

pureza, a abundância, a inocência e a �delidade.  Temos o diamante kerkimer,
na verdade um cristal claro com dureza elevada como um diamante e dupla
terminação, que representa o "ser inteiro nele mesmo" e  utilizado no lugar do
diamante.  

CRISOPRASIO
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ESMERALDA

Sua cor verde vai do verde transparente ao
opaco. Símbolo do “Curador”. Com exceção do
diamante, a esmeralda gosta de trabalhar
sozinha. Atua no chakra cardíaco e Timo,
estimulando o poder de autocura e de
reequilíbrio. É uma pedra muito revitalizante para
o corpo físico. Sua cor nos remete às matas e
�orestas, ao poder das plantas e seus elixires. 

FLUORITA

São utilizadas principalmente nos dois chakras
superiores, mas pode-se usar em quase todos os
chakras. Ela traz centramento, harmonia nas
oposições, mostra a luz. Ela ensina a procurar a própria
luz interna e usá-la e por conter diversas camadas
coloridas, relaciona-se bem com mudanças,
especialmente as mudanças mentais, de padrões. 

Ajuda na transformação desses padrões estabilizados e cristalizados, para
enxergar mais possibilidades.  

Com sua cor amarelo esverdeado, trabalha no
plexo solar e sua principal função é a de
eliminação. Por isso mesmo é muito bené�co
para os meridianos que lidam com a �ltragem e
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, e em contra partida,

para aumentar a força de vontade e o poder de argumentação.  

ENXOFRE
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Na tradição oriental chinesa e japonesa, encontramos
dragões de jade, pontes e imagens que fazem parte desse
imaginário/simbólico (?!?) e fértil mundo nos sonhos.  

O pre�xo “hema”, relaciona-se com hemácia. Na
Grécia antiga ela foi considerada “sangue dos deuses”.
Essa pedra é o próprio sangue da Mãe Terra,
relacionada ao início primordial. O simbolismo dela
nos leva a ligá-la com a matéria/terra, colo/
útero/berço, o parto e o extremo Oeste. Ela é usada
para dar proteção total e cuidar de todo e qualquer
distúrbio ligado aos órgãos internos femininos.  

JADE

Pela sua tradição milenar está ligada ao oriente e é de
uso complementar, principalmente no quarto chakra, a
qualquer tipo de técnica que tenha essa raiz. Utilizada
à noite para lembrar das mensagem sonhadas e
aumentar a capacidade de entendê-las. Auxilia na
comunicação com seu Eu Interno durante o sono

Suas cores vão do verde - esmeralda, laranja e  até
o  vermelho profundo. A linha de cores coberta por
essa pedra atinge desde o coração até o chakra
base. Seu nome vem do latim “granatus”, que quer
dizer grão.   A granada mais conhecida é de um
vermelho profundo, e assim sendo, ela é
relacionada à vitalidade, ao rejuvenescimento,
criatividade, atração, ao apetite sexual e ao
sangue. É conhecida, por seu aspecto sanguíneo e

também por despertar paixões violentas. Mas, por isso mesmo, muito
utilizada na falta da paixão pela vida, quando estamos apáticos e “mornos”.  

HEMATITA

GRANADA
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Representando a luz absoluta, harmonizando o eu interno e o externo,
atualmente, o lápis-lazúli é considerado como puri�cador mental e espiritual.
Aumenta a habilidade psíquica e revigora o corpo durante o crescimento
espiritual. Colocada sobre o terceiro olho, desbloqueia o subconsciente
estabelecendo contato com a mente intuitiva e neutra. Ajuda a desenvolver a
estabilidade. Estimula a clareza mental, amplia o pensamento, sendo muito
usado para meditação e expressão pessoal. Acalma a mente, desenvolve a
intuição e a sabedoria. Focaliza e mantém a concentração. Tem grande poder
de equilíbrio e propriedades puri�cadoras.  

Símbolo da realeza no antigo Egito , chamada de
pedra do céu era a cor dos deuses e considerada
pedras de toque para a verdade e a luz. Os egípcios
atribuíam a ela o poder de “curador” mental e
puri�cador espiritual, uti-lizando-a para expulsar
demônios e retirar as impurezas da alma. A “deusa
das pedras”, como era conhecida, traz a
espiritualidade, sem o menor esforço. 

JASPE

Temos jaspes de múltiplas estampas /
aparências, tanto é assim que os nomes dados
aos jaspes são bem descritivos, como dálmata,
zebra, madeira, paisagem, e cores: amarelo,
verde, vermelho, ou seja, já descrevem a
aparência da pedra. Muito utilizado no
Xamanismo e em técnicas de sua in�uência para
ancorar trabalhos, colocar força e estabilidade. Da
cor do tijolo, o Jaspe vermelho é o mais
encontrado. Sua atuação está focada na energização física, auxiliando na
aceitação do corpo físico, sua potência e da sexualidade de forma natural e
equilibrada. Lida com as culpas relacionadas ao corpo físico e estimula a
auto-estima e auto-aceitação.  

LÁPIS-LAZULI
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OBSIDIANA

MALAQUITA

Uma combinação de verde escuro, verde
claro, cor de esmeralda - sua energia é
extraordinária, servindo praticamente para
todos os �ns reequilibrantes. É costume dizer
que quando houver dúvida sobre qual pedra
deve ser usada para um determinado mal,
pode usar a Malaquita, pois, além de tudo, ela
ajuda a restabelecer a harmonia de uma
forma geral.  Colocada sobre o plexo solar,
libera a tensão do abdômen, restaura a

respiração profunda e plena, pois ajuda o funcionamento do meridiano do
estomago e do meridiano do pulmão. Tem a qualidade de absorver energia
podendo ser colocada sobre qualquer área dolorida para extrair a energia da
dor e trazer à tona as causas emocionais. Trabalha para revelar os medos
mais profundos sobre mudança e crescimento, e auxilia no reconhecimento e
utilização dos poderes individuais. Por isso mesmo é uma pedra perfeita para
trabalhar a abundância, a prosperidade e a manifestação dos desejos.

De origem vulcânica é associada ao primeiro
chakra, ela age como um imã de atração de forças
espirituais para o corpo. A obsidiana preta deve ser
empregada com      respeito e cautela. Ao colocar
uma dessas pedras sobre os pontos de chakras
inferiores, atraem-se as energias mais puras dos
chakras superiores para o aprimoramento do ego.
Como ela é de origem vulcânica, tem uma ligação
forte com o fogo e pode lidar com a puri�cação do ego de maneira rude.
Expõe as falhas de nosso caráter, mostra o mal que �zemos aos outros,
destrói nossas ilusões, apaga a ilusão e encantamento que nos impede de ver
a verdade sem disfarces. 
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ÔNIX

Tida como sagrada pelas Tradições Ocultistas, é um tipo
de ágata negra e representa a dimensão além da vida
terrestre. Para alguns, o Universo surgiu da Grande
Explosão de um minúsculo ônix. Tudo estava
adormecido dentro dele, quando explodiu, deu origem ao
mundo da manifestação. Para outros, o ônix era o Túmulo Sagrado, associado
ao fundo da Terra, onde �cava o mundo dos mortos, por isso, essa pedra era
associada ao culto dos antepassados

A obsidiana é uma pedra terapêutica, para ajudar a detectar exatamente
aquilo que atrapalha nosso crescimento espiritual e vai direto no alvo. Esse
"poder" vem de nossa própria vontade de aperfeiçoamento interior, então se
nossa vontade for pequena, ela pouco ou nada fará... A obsidiana nos ajuda a
vencer essas nossas armadilhas, fazendo-nos enfrentá-las conscientemente.
Não podemos esquecer o seu lado doce. Quando recorremos a ela em
situações extremas, como um grande choque emocional, ela é capaz de
tornar-se receptiva e emitir respostas que logo nos aliviam. 

O ônix é usado contra as energias negativas, pois é uma pedra poderosa e
absorvente. A luz da cor negra signi�ca a unidade primordial e sua sombra é
a ignorância. E atraídos pela ignorância - e não pela sabedoria - pensamentos
impuros, energias dissonantes e desequilibradas tendem a aproximar-se
dela. Ela atrai magneticamente as vibrações negativas, absorve-as e
dissolve-as no abismo da escuridão. Como o ônix é uma ágata (pedra ligada
ao pensamento) também atrai forças mentais negativas. Assim o portador do
ônix torna-se protegido das energias alheias, sejam elas de outros ou de
ambientes. O ônix transmite seriedade, humildade e con�ança, leva Luz à
escuridão, ajuda a atravessar o difícil. Seu portador, sem perceber, terá
muitas de suas dúvidas explicadas, receberá um acréscimo de força
espiritual e vibrações da seriedade especial, que vem do conhecimento
íntimo da verdade. Ele também garante o controle de paixões em
desarmonia, preserva os ânimos da impulsividade, poupando as pessoas de
muitas brigas.
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PIRITA

De cores verde amarelado ou verde oliva. Nome veio
do grego   “peridona”, que signi�ca “energia
uniforme”, em outras regiões é também “gema do
entardecer” por sua cor intensi�car-se nessa luz.
Lendas havaianas antigas dizem que o Peridoto
criou-se a partir das lágrimas de Pele, divindade do
vulcão. É uma pedra calmante, puri�cador e
equilibrador do corpo físico. Atua principalmente no

chakra cardíaco e no plexo solar. Estimula meridianos do fígado e vesícula.
Pode trabalhar certos estados emocionais negativos como raiva e inveja pela
seu simbolismo com a primavera e o movimento madeira. Puri�ca e acalma
mágoas, egos feridos e, por isso, ajuda a reparar relacionamentos
deteriorados. Tem ainda maior e�cácia no corpo físico quando usado em
conjunto com o Enxofre.  

PERIDOTO

Um mineral de cor cinzenta-amarelada ou com
brilho metálico. É conhecida como “o ouro dos
tolos” pela sua semelhança com esse mineral. A
pirita é uma mistura de enxofre com ferro. Muito
usada como amuleto para trazer riqueza e
prosperidade. Atua principalmente no plexo solar,
estimulando a junção de forças que ela representa
para o sucesso pessoal, lembrando que
prosperidade é mais abrangente que facilidade �nanceira. Estimula a
criatividade e a visão de oportunidade.   Ela é utilizada para elevar as
vibrações dos chakras inferiores para o dourado.    
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QUARTZO branco ou transparente 

É o mais comum e conhecido. De modo geral, é
possível utilizá-lo para todos os �ns, uma vez
que vibra a pura luz branca que contém todas as
outras cores. Ele representa a evolução no plano
de alma. Suas seis faces simbolizam os seis
chakras, com a sua terminação sendo o sétimo,
chakra coronário; que liga o indivíduo ao in�nito.
O cristal hexagonal comunica-se pela harmonia.
Os cristais de quartzo vibram a aura a uma
frequência tão alta que possibilita a dissolução e liberação das energias mais
densas. Então, devolvem essa energia à sua fonte para gerar maiores
vibrações e cores mais cintilantes a serem re-circuladas no campo
energético.
Mesmo em outras formas como roladas, polidas ou lapidadas, essa
ordenação é interna e confere a mesma ressonância de ascensão, evolução,
ordenação à todas elas.

O quartzo branco mais opaco ensina a enxergar a luz dentro da nebulosidade,
principalmente a emocional ou em um mental confuso. Dá a possibilidade de
se sentir confortável e con�ante mesmo quando está em meio à con�itos e
confusões, sejam elas de pensamentos ou sentimentos.  
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QUARTZO Fumê  

Contém a maior quantidade de força de luz na cor
preta. Ele canaliza a energia de luz branca do
chakra da coroa para o primeiro chakra a �m que se
enraíze no fundo no plano físico. Como ele tem seu
centro de força como vaso receptor do coronário,
ele recebe as vibrações dos demais chakras. Sua
energia desencadeia a movimentação das forças
primárias do corpo, ativando os instintos de
sobrevivência de forma puri�cada. Inspira a aceitar o desa�o e a
responsabilidade de mudar a qualidade da vida pessoal e da Terra. Essa
pedra ilumina o mundo material que a cerca, trazendo a presença de
vibrações superiores. Ela equilibra o eixo psíquico com que lidamos com o
mundo. Para pessoas sonhadoras e dispersivas, ela torna-as mais lúcidas
ante a realidade da vida e estimula pensamentos mais racionais. Para
pessoas mais materialistas, ela inicia a espiritualização da alma, abrindo a
percepção para o subjetivo. Por trazer mais força de luz ao plano material,
pode-se transformar atitudes escapistas em incentivo necessário para mudar
a vida de alguém. Devido a sua exposição ao magma incandescente, este
cristal foi profundamente impregnado pelo elemento fogo, dando
extraordinária força espiritual e injetando a energia necessária tanto para
nossa realização interior como exterior. O quartzo fumê nos ensina, educa,
avisa e guia com segurança
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QUARTZO Rosa  

Um dos quartzos mais populares e queridos, é ligado ao
chakra do coração. Sua energia é essencial à auto-
realização e a paz interior. Alivia as mágoas do
coração. Ensina o amor-próprio e o poder do perdão.
Dissolve as cargas acumuladas que reprimem a
capacidade do coração de dar e receber amor. Traz
estímulo e consolo interior. As tristezas, os temores e

os ressentimentos que comprimem o �uxo do chakra do coração são
trabalhados e limpos formando uma base para que a paz e a satisfação
interior tornem-se realidade. Uma das melhores pedras para aumentar amor
próprio, re-aferir sua ferramenta de autocuidado e para cuidar da criança
interior.

QUARTZO Verde

O quartzo verde dá conforto para o coração atormentado, neutraliza as
emoções e produz sentido de equilíbrio e bem estar ao corpo físico. Tem uma
carga dinâmica elevada que dissolve pensamentos doentios e os

sentimentos e problemas físicos com eles
relacionados. É um quartzo que re�ete um
verdadeiro e puro raio verde que re-equilibra a aura.
Usada nos períodos de agitação, ajuda a manter o
equilíbrio interior, harmoniza e acalma. Neutraliza
as emoções reprimidas. Junto com o quartzo rosa,

seu uso proporciona harmonia ao chakra do coração. Associado ao jaspe
verde e ao citrino amarelo, ele ajuda nos distúrbios do meridiano do pulmão. 
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RODOCROSITA

Combina as cores rosa e laranja, criando um belo matiz
pêssego. A cor amarelo-alaranjado é associada ao
chakra do umbigo ou “Morada do Ego” e do corpo
físico.  O plexo solar é o centro da atividade do ego e
tende a registrar e armazenar con�itos e traumas
emocionais não resolvidos. A missão da rodocrosita
consiste em desobstruir o plexo solar e integrar as

energias das esferas física e espiritual. Esse tipo de bloqueio de energia
ocasiona muitos problemas físicos e uma sensação de desintegração do ser.
A rodocrosita é a pedra ideal para aplicação nestas perturbações, pois sua cor
vibrante, porém calmante, destina-se ao equilíbrio tanto físico quanto
emocional, que deve ocorrer para de fato alterarem-se os padrões.

A rodocrosita revela-se especialmente bené�ca para a aplicação direta sobre
o ponto do plexo solar para servir como ponte entre a tríade superior e a
inferior. Sob qualquer forma, para qualquer �nalidade, o espírito torna-se mais
bem integrado com a matéria. Faz nos aceitar o nosso físico, o como você é e
funciona, e por isso é utilizada para encaminhar e de�nir um relacionamento
afetivo.  

RUBELITA

Uma das turmalinas de cor rosa escuro. Utilizada em
conjunto com o quartzo rosa e a kunzita para ativação do
chakra do coração. Ativadora do amor na esfera material,
ela gera alegria e entusiasmo pela vida. Inspira-nos a
livrar-se de magoas passadas e voltar a con�ar na força
do amor. O rosa vigoroso desta pedra vibra no chakra do

coração para dissolver e dissipar antigos e destrutivos sentimentos
armazenados, como o medo do fracasso e o desespero. 
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Destina-se a satisfazer as expressões mais elevadas do coração. A rubelita
acalma a mente em momentos de agitação e ansiedade, assim diminuindo a
necessidade de estimulantes.  Muito indicada para pessoas que não se
permitem parar, que nunca descansam ou tiram férias, sempre ocupadas,
muito ativas e entusiasmadas demais com o que fazem.    

RUBI

Famoso, o Rubi vibra e tem a cor vermelha, de
transparente à opaca. Conhecido na antiguidade como
"Ratnaraj", que signi�ca "rei das pedras preciosas",
acreditava-se , a mitologia Hindu e Budista, que o rubi
foi liberado do ovo mágico de Naga,   a serpente /
dragão feroz de Bruma antiga (Birmãnia). Há muitas
lendas entorno do Rubi, mas sempre voltadas à crença
que quem o porta é abençoado com saúde, vitalidade

e sucesso nas coisas do coração, além de ter a habilidade de viver em paz
com seus inimigos. Atua no chakra básico (primeiro) e no sacro (segundo),
ativando e vitalizando o corpo através da ação do �uxo sanguíneo. Trabalha
diretamente com o Movimento Fogo, a vitalidade: o sangue, a circulação e o
coração. Proporciona equilíbrio emocional, �exibilidade, autocon�ança,
habilidade para negociações, harmonia e auto-estima.  

SELENITA

Selenita, é uma variedade da gipsita e muito facilmente
encontrada na sua cor branca, laranja ou de areia. Traz
uma energia de alta vibração que trabalha para ajudar a
trazer a luz e frequência mais elevadas para os nossos
corpos: energético, emocional, mental e físico, para criar
uma transformação pessoal. As Brancas são poderosos
cristais de cura de alta vibração que também

proporcionam clareza de mente e conexão com seu potencial mais alto, ao
limpar da acumulação de energia negativa, temos contato com uma
frequência mais alta e equilibrada, o objetivo seria manter-se conectado
nesse patamar.
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SODALITA

Não pode ir na água ou entrar em contato com produtos de limpeza ou
similares, mas não precisa, elas não só cuidam dos nossos corpos
energéticos, como ela se auto limpa, e aos outros cristais. Aliás, limpam tudo,
pessoas, ambientes, outros cristais, objetos e a elas mesmas. 

Na Grécia antiga era chamada de Pedra-de-Sal. É uma
pedra calmante e viajante. Um dos ativadores do
terceiro olho. Prepara a mente para o recebimento da
visão interior e do conhecimento intuitivo. Extrai
pensamentos profundos desobstruindo a mente para
que funcione apropriadamente.  Proporciona a
habilidade de pensar de forma racional e intelectual
para chegar a conclusões lógicas.

Estabiliza o poder mental e permite uma pessoa realizar a mudança do
emocional para o racional. Também utilizada sobre o terceiro olho para obter
compreensão intelectual da essência de um indivíduo ou situação. Remove
antigos padrões mentais do subconsciente para abrir caminho ao
pensamento consciente. Ajuda a deixar pra trás o passado e olhar para o
futuro. Sua função é estabilizar o �uxo desordenado, num ritmo equilibrado,
transformando a energia confusa em clara e objetiva, mesmo que para gerar
crescimento precise cortar o mal pela raiz. Aumenta a objetividade e a
compreensão. Dá solidez e clareza mental, ajuda analisar com precisão, a
organizar e priorizar.  
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TOPÁZIO  

Quando puro é transparente, em termos de cor, mais
comum é vinho ou amarelo-claro, mas pode ser branco,
cinza, verde, azul, ou amarelo-avermelhado. Usado muito
no umbigo e plexo solar para ajudar a nossa força pessoal,
canaliza a sabedoria dourada da coroa, trazendo uma
perspectiva maior e facilitando a conexão da alma com o

in�nito e com o objetivo da existência.   Mas em qualquer área onde for
colocado, o topázio canaliza correntes de alta freqüência elétrica pelo corpo
do cristal, dando força e maior energia. A in�uência desta pedra inspira e
estimula a mente superior e a alma, ajudando o indivíduo a ser mais
consciente e a alma a alcançar sua iluminação. Promove excelentes
benefícios nos casos de esgotamento por excesso de trabalho mental,
ajudando a arquivar muitas informações. Usado para recuperação de traumas
ou choques emocionais. Equilibra medos e rupturas do sistema nervoso,
tristeza, medo desmedido de causa desconhecida, confusão mental e perda
de consciência. Ajuda a ter um sono tranqüilo, a lidar com a inveja, o ciúme e
a preocupação. Como uma pedra de sabedoria ela mostra o seu pior, faz olhar
para os defeitos e as di�culdades que temos e ajuda a lidar e aprender com
isso. 

TURMALINA Melancia  

Essa turmalina que mais gosto para integrar o chakra do coração e o timo. O
verde trabalha as feridas emocionais armazenadas
enquanto o rosa inspira o amor a �uir de dentro para fora,
como se essa pedra estivesse ao mesmo tempo
arrancando ervas daninhas e cuidando das novas
sementes. Ajuda a integração e coerência entre defesa
(energética do timo) e abertura (expansiva do cardíaco).

Pode-se usá-la também no plexo solar para a desenvolver o senso de humor
daqueles que levam a vida muito a sério. 
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Ela é utilizada para mudar os conceitos rígidos e permitindo a expansão;
harmoniza os papéis rigidos e opostos no ser humano; para eliminar os
estigmas, a compreensão distorcida, os comportamentos fanáticos,
anomalias/excessos sexuais, a intolerância, a culpa e o con�ito interno.

TURMALINA Negra

A turmalina negra é como um transformador elétrico e magnetizador,
transforma energia negativa e emana energia
positiva. Proporciona uma limpeza no campo
áurico de qualquer ser vivo e nas energias de
cristais, objetos pessoais e ambientes. Pode-se
usá-la ou carregá-la quando se vai a ambientes
negativos ou ao encontro de energias densas ou
pesadas. Ela dá proteção e rumo. Ajuda a formar
um escudo protetor. Pode ser utilizada para

neutralizar as próprias energias negativas, como raiva, ressentimento, inveja,
etc. Ela desvia as energias negativas em vez de absorvê-las.  O preto vibrante
re�etido pela turmalina irradia luz. É possível encontrar a turmalina preta em
um quartzo límpido. É a combinação do branco puro com o preto radiante,
trata-se da manifestação da união entre as forças da luz e da obscuridade
para eliminar a energia negativa, seja física ou psíquica. A turmalina preta
ensina a permanecer radiante, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis
da vida. Desperta e mantém a constância espiritual. 

Adendo muito importante: As fotos das pedras e cristais desse capítulo
foram cedidas pela Reis Rocha Minerais e estavam em exposição para venda.
Veja mais no instagram deles. @reisrocha_minerais  
Gratidão ao Vitor!
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CAP. 4 - NA PRÁTICA 
Utilização nos Chakras 

Talvez a forma mais antiga de utilização das pedras e cristais. Ainda hoje
vemos resquícios dessa técnica em forma de ornamentos como: coroas,
tiaras, diademas, gargantilhas, colares, e ainda os modernos “piercings”.
Consiste em colocar as pedras e cristais correspondentes aos chakras em
cima dos mesmos, para energizá-los e equilibrá-los. 
A escolha do tipo de pedra ou cristal se faz relacionando sua “natureza” com
as características dos chakras ou com o que o se está buscando/trabalhando
no momento. Utilizando esse mapeamento acaba-se escolhendo entre
poucas pedras e cristais para um ou mais dos sete chakras principais. Essas
pedras escolhidas e utilizadas podem ser escolhidas pela tradição, sintonia,
cor e simbolismo, como vimos, são diversas linguagens e as descrições de
cada uma das pedras e cristais. 
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MANDALAS

A escolha do tipo de pedras ou cristais se faz da mesma forma que nos
chakras, ou seja, relacionando as características e a “natureza” das pedras ou
cristais com o que o cliente está buscando/trabalhando no momento. Pode-
se utilizar a análise energética dos chakras como parâmetro com a intenção
do atendimento. A colocação de pedras ou cristais no corpo, próximo a ele ou
em uma Mesa ou plataforma, como a Mesa Frequencial Q, por exemplo, é de
acordo com as características das pedras e de suas cores e a intenções que
podem ser a mais diversas como: mandalas harmonizadoras de campo,
energizadoras, de limpeza, para modulação neural, proteção, coerência dos
campos (emocional, mental), etc. 

Muito utilizada atualmente, as mandalas pessoais equivalem aos buquês
�orais, onde o conjunto de energias diferentes, mas mesmo assim em
sintonia, juntam-se para um mesmo propósito. É necessário conhecer as
particularidades de cada pedra para que o conjunto seja harmonioso. Uma
das formas de compor esse conjunto é ir colocando as pedras e cristais um a
um e testando a resposta do cliente com o pêndulo. 
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MEDITANDO

VISUALIZAÇÕES CRIATIVAS

Utiliza-se as pedras e cristais como ferramentas do subconsciente para
visualizações dirigidas a um propósito, geralmente um desbloqueio
conhecido ou busca interior

Escolhendo-as de acordo com esses mesmos parâmetros, ou seja, a pedra ou
cristal que tenha a�nidade com esse propósito ou busca interior. Visa
conectar-se à pedra ou cristal, criando a�nidade com a sua energia e aberta
as suas vibrações sutis. A escolha dessa técnica visa o aprendizado.

Em um lugar tranquilo, onde não haja interrupção, coloque-se em uma
posição confortável.

Pegue sua pedra e olhe para ela atentamente por algum tempo, até ser capaz
de fechar os olhos e “vê-la” em todos os seus detalhes; Assim que conseguir
imaginá-la perfeitamente, comece a relaxar física e mentalmente com uma
respiração lenta e profunda
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Respire profundamente e deixe os pensamentos de lado, sem querer apagá-
los ou detê-los, somente voltando a sua atenção na respiração; 
Quando alcançar um nível razoável de relaxamento mental e físico, “veja” a
pedra em pensamento.  
Dentro de uma contagem de 1 a 7,
imagine-a crescendo até �car do tamanho
de uma montanha; 
Assim que visualizar esse tamanho,
imagine-se na superfície da sua pedra e
comece a explorá-la, percorrendo-a. 
Quando encontrar algum caminho, siga-o
se sentir vontade.  
Veja a cor da sua pedra nas paredes, no
chão e neste caminho, explore-a; 
Logo que se sentir satisfeito com suas explorações, volte ao lugar onde
começou e conte novamente, agora de 7 a 1, visualizando a pedra até que ela
diminua e volte ao seu tamanho normal; 
Respire profundamente algumas vezes, movimente-se delicadamente para
voltar ao estado de alerta inicial e quando sentir-se confortável, abra os
olhos; 
Por �m, escreva tudo o que viu, ouviu ou sentiu durante sua visualização, para
guardar e clarear as sensações e os pensamentos vivenciados. 
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LIMPEZA E ENERGIZAÇÃO

Dizem que os índios Tupinambás limpavam os seus cristais soprando a
fumaça de ervas aromáticas de seus cachimbos, já os Tapuias as enrolavam
em folhas de palmeira por três dias. Quem é pro�ssional de Terapia Holística
em consultório tem como obrigação seguir alguns procedimentos, para não
haver problema com a Vigilância Sanitária

Para as NTSV (Normas Técnicas
Setoriais Voluntárias) e para a
Vigilância Sanitária devemos saber
que as Pedras e Cristais são
considerados como qualquer
“ferramenta de trabalho”, e assim, as
pedras e cristais precisam ser limpos
�sicamente. Isso posto... 
Há 3 procedimentos essenciais: a
limpeza física, a limpeza energética e a energização. Algumas das formas de
limpeza física já faz a energética junto. 

Limpeza  
A limpeza física pressupõe uma lavagem com água e algum produto para
assepsia. Algumas pessoas acham que a limpeza com produtos não naturais
(detergentes, etc) seria muito agressiva para a natureza das pedras, mas
essa é uma concessão seguindo os conselhos do Sinte, pois a Vigilância
Sanitária veria como problema no funcionamento do consultório. Já que não
tem como fugir disso, eu uso o que se chama de “sabão da costa” de origem
africana e feito de ervas.  Uma saída menos agressiva e ainda assim dentro
das normas. 
Enquanto a limpeza energética pode ser feita de várias maneiras. Colocando
as pedras em cima de uma drusa, aplicando Reiki, deixando-as na chuva,
lavando-as em água corrente, com água com sal grosso, ou mesmo, com
gotas de amônia ou água sanitária. 
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Atenção: Mas tem vários "pequenos" porêns... Algumas pedras por exemplo,
derretem na água. Qualquer pedra que dissolve NÃO pode ser limpa na água,
senão.... tchau pedrita!!! Por exemplo: o enxofre, azurita, calcantita, etc.  
Fica entendido que é necessário limpar as pedras e cristais, física e
energéticamente, mas assim como algumas pedras não podem com água,
imaginem então com produtos de limpeza! Como informação interessante,
vou contar como é feita a limpeza tradicionalmente de qualquer pedra. Para
que vocês saibam, durante muito tempo foi feita limpeza de formas mais
simples pelas mais diversas culturas e povos, por exemplo, deixavam as
pedras expostas ao SOL, ou LUA ou na TERRA por algumas horas, ou pela
fumaça de ervas como a sálvia, eucalipto ou outra erva tradicional de
limpeza.  

Energização  

A energização das pedras e cristais podem ser feitas pela luz do sol, da lua,
pelo fogo, pela terra, deixá-las na tempestade, na chuva, lavá-las na cachoeira
ou mar, etc

A melhor forma de energização das pedras e cristais vai depender de que tipo
de energia é a mais propícia às pedras e/ou ao trabalho que irá ser
desenvolvido com elas. Por associação de idéias, para lidar com a apatia, por
exemplo, seria adequado colocar a pedra a ser utilizada próximo ao fogo ou
até mesmo, dependendo da pedra, queimá-la por alguns segundos. Se isso
não for possível ou não tão necessário, deixar a pedra absorvendo a luz do sol
por algumas horas já ajudaria. Se a busca é de uma maior receptividade, o
adequado é utilizar a luz da lua, um símbolo do feminino/receptivo. Agora se
a procura é de ancoramento, nada melhor do que a terra. 

Usando dessas associações juntamente com o conhecimento das pedras, o
trabalho terapêutico torna-se mais e�ciente e adequado às necessidades do
momento do cliente. 
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CAP. 5 - IMAGINE, PERCEBA, SINTA E EXPANDA 
Diz-se que a pedra escolhe a pessoa e não o contrário. Já que esse seria o
ideal, precisamos primeiro ter nossos objetivos claros. Se a proposta é uma
pedra para ajudar na SUA evolução e aprendizado de vida, o objetivo é achar
seu cristal pessoal.  
Se, lendo as descrições das pedras, uma ou mais delas lhe chamou a atenção
e “mexeu” internamente, o objetivo é achar uma pedra terapêutica. Se a
proposta é trabalhar com outras pessoas terapeuti-camente, de�na sua
linguagem (capítulo 2) e coloque como objetivo, por exemplo: pedras para o
chakra frontal ou para o meridiano da bexiga, dependendo da linguagem que
mais se a�na com você. Assim, de�nido o objetivo pode-se encontrar com a
pedra “por acaso”, ganhá-la, ou mesmo ir a uma loja e perceber qual se
voluntariou para trabalhar com você. 

Dependendo do seu jeito de perceber esse chamado, pode-se: Colocar a
pedra na mão e concentrar-se para descobrir a sensação que lhe causa; Ir
passando a mão levemente acima das pedras muito lentamente e sentir qual
“puxa”, formiga ou esquenta a sua mão; Olhar e perceber qual tem um brilho
especial (essa para mim é a mais difícil, porque TODAS tem algo de especial);
Contar com a sincronicidade, algo que acontece ao redor no momento em
que toca a pedra e chama a atenção; e várias outras formas que sejam
signi�cativas para você. 

CRISTAL PESSOAL

O cristal pessoal é um companheiro de viagem e um mestre

Não necessariamente é um cristal de quartzo, uma ponta ou translúcido,
pode ser qualquer pedra, pois a maioria delas tem cristais em seu interior e
todas são igualmente importantes. 
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Lembre que a função é ajudar no seu caminho. Carregue-o com você, sempre
protegido. Use-o na meditação ou quando está em dúvida e precisa de “um
toque”. Não esqueça de cuidar dele, limpando-o física e energeticamente de
tempos em tempos.  O cristal pessoal você não empresta, não dá, não vende
e não troca, ele é pessoal. Mas acontece do tempo dele com você terminar, aí
ele some...  
Pode-se buscar um outro cristal pessoal, não para substituir o primeiro, mas
para buscar outro companheiro e mestre no caminho. 

Depois que você foi devidamente escolhido pelo seu cristal pessoal, limpe-o
física e energeticamente (ver tópico Limpeza e Energização) e conecte-se a
ele. Em um lugar calmo, mantenha a mente tranqüila e aberta às sensações,
comece olhando todos os detalhes do seu cristal pessoal, forma, cor, textura,
reentrâncias, sinta-o na sua mão. Depois que você tiver uma imagem mental
perfeita, feche os olhos e o “veja” com sua mente. Converse com ele,
agradeça sua presença e conte suas expectativas dessa união. Depois de
CONVERSAR bastante, �que ainda alguns momentos para perceber
“insights”.. Normalmente sente-se uma sensação de paz e bem-estar. Faça
isso sempre que precisar... 
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PERSONIFICAR SUAS PEDRAS E CRISTAIS

EXERCÍCIO: CRIAR AFINIDADE 

Assim que �car satisfeito com suas explorações, volte ao lugar onde
começou e conte novamente de 1 a 7, mas dessa vez visualizando-a diminuir
até o tamanho normal. Respire profundamente algumas vezes e movimente-
se delicadamente para voltar ao estado de alerta normal, e abra os olhos.
Escreva tudo o que viu, ouviu ou sentiu durante sua visualização. Essa
meditação te ajuda a ter insights e movimentar a energia de acordo com a
energia da pedra ou cristal. Anote tudo o que sentiu e visualizou. 

Aprendendo a “Criar  A�nidade” Coloque-se em uma posição confortável, em
um lugar tranquilo. Pegue sua pedra para esse exercício e olhe
detalhadamente por algum tempo, até ser capaz de fechar os olhos e "vê-la"
em todos os seus detalhes. Assim que conseguir isso, comece a relaxar física
e mentalmente. Respirando profundamente e deixando os pensamentos
�uírem sem querer apagá-los ou detê-los. Quando tiver alcançado um nível
razoável de relaxamento, "veja" a pedra em pensamento, dentro de uma
contagem de 1 a 7 ela vai crescendo na sua visualização até �car do tamanho
de uma montanha. Assim que visualizar esse tamanho, você vai para a
superfície da pedra e a explore, percorra-a por fora e se encontrar algum
entrada e caminho explore-a por dentro também

Imagine as pedras e cristais como colegas de trabalho. Algumas pessoas
você procura quando está em determinadas situações, outras não.   Se (por
exemplo) uma ametista fosse uma pessoa, como ela seria quando estivesse
bem e quando estivesse mal? Descreva a “pessoa-ametista” da forma mais
detalhada possível. Imagine, extrapole... e registre no papel. 

Os exercícios de personalizar as pedras e cristais é um modo de se fazer uma
“Transferência” de forma mais leve e consciente. Todos temos momentos ou
situações "ametistas" ou “granada” ou “água-marinha”, não é que criamos
características para as pedras e cristais, mas percebemos nelas algo de nós
mesmos. 
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Citando Carl Jung: “Longe, portanto, de ser um mundo material, esta
realidade é um mundo psíquico que só nos permite tirar conclusões indiretas
e hipotéticas acerca da verdadeira natureza da matéria. Só o psíquico possui
uma realidade imediata, que abrange todas as formas, inclusive às idéias e
pensamentos “irreais”, que não se referem a nada de exterior”. Pensando
sobre isso, podemos entender que para Jung a realidade não é material
somente interna, nossa. E para nos entendermos acabamos por utilizar o
Outro para transferir o que precisamos enxergar, assimilar e apreender

Aí a minha sugestão com esse exercício de "personi�car" as suas pedras,
para transferirmos a elas algumas de nossas características e assim
podermos NOS perceber melhor... O ideal, seria (sugestão) fazer esse
exercício com cada uma das pedras, assim como o exercício de "criar
a�nidade" anotar tudo o que puder dessas experiências para poder assimilar
melhor. De uma forma simplista, é isso que fazemos, uma “Transferência”.
Lógico que quem se interessar pelo assunto pode pesquisar mais
profundamente. E quem não tiver esse conhecimento, sugiro pesquisar e
pensar sobre o assunto. Para quem absorver esses conceitos e utilizá-los,
nem que seja nesses exercícios com as pedras, estará com uma ferramenta
importante. Em primeira instância, de autoconhecimento, que é o objetivo
aqui, por enquanto, mas quando e se for lidar com outras pessoas, torna-se
essencial. Agora, a pedra ou cristal não tem como contra-transferir, mas nós
temos como fazer isso com os outros não é mesmo? Na verdade, eu acho
que lidando com os outros que acabamos por nos enxergar (melhor, espero). 
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PROGRAMAÇÃO  (existe, eu sei, mas não faço) 

Acredito que as pedras e cristais têm mais a nos oferecer do que possamos
programá-las. Alem disso, acredito que podemos con�ar na sincronicidade e
na sabedoria Universal para nos passar conhecimento da melhor maneira
possível, na quantidade e no tempo certo. Mas podemos con�ar à pedra ou
cristal funções especí�cas, se essas funções se a�narem com as
características naturais deles como: colocar um ônix ou um minério de ferro
como “guardião da casa” ou um quartzo rosa como “harmonizador da
amorosidade”. Para isso fazemos como com o cristal pessoal só que
focamos na função escolhida... Em um lugar calmo, mantenha a mente
tranquila e aberta às sensações, comece olhando todos os detalhes da sua
pedra ou cristal escolhido, forma, cor, textura, reentrâncias, sinta-o na sua
mão. Depois que você tiver uma imagem mental perfeita, feche os olhos e o
“veja” com sua mente. Siga aprofundando sua visualização e conexão, como
descrito anteriormente.

Converse com ele, agradeça sua presença e conte a ele a função que você
precisa que ele desempenhe. Depois de esclarecer a função e o motivo, �que
ainda alguns momentos para perceber “insights”.   Normalmente sente-se
uma sensação de paz e bem-estar. Pode-se fazer qualquer outro tipo de ritual
ou visualização, sempre de acordo com o que é signi�cativo para você. 
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Atenuar a ansiedade: Ametista – Usada no chakra frontal (testa) ela induz a
um estado meditativo. Afasta a mente de padrões egocêntricos de
pensamento, atraindo-a para uma compreensão mais profunda. 

GUIA RÁPIDO

Em várias situações na nossa vida, precisamos de uma “forcinha” extra.
Podemos obtê-las com as pedras e cristais. O trabalho com elas é focado em
você e também podem te ajudar em situações cotidianas. A diversidade de
con�itos, desequilíbrios e situações problemáticas no nosso dia-a-dia é
imensa. E às vezes a ajuda externa é o apoio que precisamos para
transformar esse momento de crise em aprendizado e evolução. Sempre
perguntam sobre qual cristal ou pedra para utilizar em determinada situação.
Sim elas existem e ajudam a dar aquela forcinha extra, mas não é mágica.
Nada e nem ninguém pode colocar em você uma característica que já não
tenha. O ideal é trabalhar essas características, se possível com um
pro�ssional, um terapeuta. O que acontece, é ressaltar uma determinada
característica, como por exemplo: a auto-estima em uma entrevista de
emprego... 

Aumentar a auto-estima para uma entrevista de emprego: Citrino - Uma das
melhores pedras para lidar com a auto-estima. É associada ao chakra do
umbigo ou plexo solar. Sua energia assemelha-se à do sol, que aquece,
conforta, penetra, energiza e dá vida. Por manifestar-se com �rmeza,
transfere esse senso de certeza interior, ajudando as pessoas que
necessitam de con�ança e segurança. 

Expressar-se com maior clareza: Água-Marinha - para o chakra laríngeo
(garganta). Uma pedra extremamente suave. Ela clareia o “se expressar” do
chakra laríngeo. Ajuda a sair do turbilhão de emoção e a expor o que se sente
em palavras. Ela é perfeita para ajudar na exteriorização da criatividade 

Aguçar a sensualidade: Ágata de Fogo – Como seu nome diz, tem ligação
com o elemento fogo e é utilizada para estimular e ativar o chakra sacro
(abaixo do umbigo). 
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Buscar Amor Próprio: Quartzo Rosa – É um cristal relacionado ao quarto
chakra (coração) o centro energético que rege as nossas emoções. O quartzo
rosa dissolve as cargas acumuladas no coração que nos impedem de dar e
receber afeto. O sucesso no romance é diretamente ligado à nossa
capacidade de amor-próprio, do amor incondicional, do amor pelo amor. 

Atrair prosperidade: Pirita - Muito usada como amuleto para trazer riqueza e
prosperidade. Atua principalmente no plexo solar, estimulando a junção de
forças que ela representa para o sucesso pessoal, lembrando que o pessoal é
mais abrangente que o �nanceiro. 

Combater a tristeza: Cristal de Enxofre - trabalha no 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. 

Afastar as energias negativas: Turmalina Negra - Ela desvia as energias
negativas em vez de absorvê-las. Pode-se usá-la ou carregá-la quando se vai
a ambientes negativos ou ao encontro de energias densas ou pesadas. Ela dá
proteção e rumo. 
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Aqui sempre é bom usar o bom-senso. Você achou, ganhou ou comprou uma
pedra, primeira coisa: Limpá-la! Se você a achou, deve estar com materiais
grudados nela, se você ganhou ou comprou, imagine por quantas mãos e
lugares ela passou nos últimos milênios. Faça uma limpeza física com
bastante água (de preferência de fonte, mina, poço, lago, rio, chuva ou mar),
escova de cerdas macias (de preferência naturais) para retirar os materiais
presos e um pano de algodão.   Passe para a limpeza energética e a
energização que mais se a�ne com sua pedra e você. Se você vai levá-la com
você, não a jogue no meio da bagunça da bolsa ou com as moedas e chaves
do bolso. 

Leve-a separada ou envolta em algum tecido natural, especialmente se for
um cristal com ponta que pode quebrar com o choque. Se vai deixar sua
pedra em casa, na mesa de trabalho ou na gaveta, a mesma preocupação
com a bagunça e choques e mais atenção aos lugares inadequados: em cima
ou próximo de aparelhos eletro-eletrônicos, como: TV, geladeira, freezer,
computador, aparelhos e caixas de som. Mas se você programou sua pedra
para justamente aliviar, você e/ou outros, dos desequilíbrios gerados por essa
poluição eletrônica, cuide de sua pedras melhor ainda... Limpe-a e energize-a
freqüentemente. Você a quer te ajudando, não é? Não a esgote!
 

Há quem (D)escreva sobre cuidados extras (ou precauções) com os cristais e
pedras escuros. Como todas as pedras e cristais, devem ser usado com
respeito e consciência, não porque algo de ruim pode acontecer, mas porque
merecem essa consideração. 

CUIDADOS
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Espero que você tenha gostado, aproveitado bastante, e que esse seja um
começo para quem quer aprender sobre (e com) as pedras e cristais

POR FIM...

Agradeço à você e a todos os meus clientes queridos que me acompanham
nessa jornada.

"Que no Caminho por mais aprofundamento e conhecimento eu
consiga através do meu trabalho, direcionar meus clientes à conquista

de mais harmonia, equilíbrio, autoconhecimento e consciência
para incrementar a capacidade de serem mais bem-sucedidos, se

perceberem únicos e buscar seu MELHOR potencial de Ser."

Luz, Paz, Amor e Evolução 
 Simone Kobayashi

terapeuta holística e vibracional
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aprofundamento e estudo de técnicas e
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Reiki (mestra) e Reikristal, Florais (de Bach e de
Minas), Acupuntura, Cristalopuntura,
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