
Pedra: Amazonita

Cor: Verde

Tipo:

Elemento: Água

Chakras: 4º, 5º

Propriedades-chave: Verdade, comunicação, harmonia, pacificação; compaixão; manifestação 
de sonhos

Propriedades Espirituais: Comunicar verdades e conhecimentos fundamentais; discernimento 
de fronteiras energéticas; afirmação verbal

Propriedades Emocionais: Estabelecimento de limites; superação do medo de confrontação 
ou de julgamento; relacionamento correcto; falar e viver a verdade individual; auto-
conhecimento e crenças profundas; tranquilizante

Propriedades Curativas: Regeneração celular e cura depois do trauma; ajuda com gota e 
artrite; ajuda com perda de cabelo, cabelo e unhas fracos; equilibra a tiróide e as supra-renais; 
equilibra os corpos físico, etérico e astral

Harmoniza com: 
Fortalecer o Chakra da Garganta - Água-marinha, Ajoíte, Larimar (Turquesa Dominicana), 
Quartzo Aqua Aura, Crisocola, Turquesa
Aprofundar Visão - Moldavita, Fenaquita, Nuummite
Viagem Interior - Azeztulita

Notas da Dooney: Também é suposto ajudar com radiação de frequências electromagnéticas. 
Usar quando trabalhar ao computador e colar com fita-cola ao telemóvel



Pedra: Ametista

Cor: Roxo

Tipo:

Elemento: Ar

Chakras: 6º, 7º, 8º e daí para cima

Propriedades-chave: Protecção, purificação, ligação divina, perder os vícios, pedra da 
realeza, estabilidade, força, paz, serenidade, senso-comum, prosperidade, visão, honestidade

Propriedades Espirituais: Comunicação com guias e anjos; entregar-se ao divino; abre o 
Terceiro Olho e a Coroa; desenvolve as habilidades psíquicas; corta os cordões energéticos; 
limpa o campo energético; ajuda à meditação; casulo de luz

Propriedades Emocionais: Identifica hábitos, comportamentos e padrões nocivos; reconhece 
o espírito; ajuda se estiver com saudades de casa num outro planeta ou dimensão; ajuda com 
a tristeza e mágoa

Propriedades Curativas: ajuda com os vícios; Equilibra o sistema nervoso e o cérebro; ajuda 
com zumbido nos ouvidos, perturbações nervosas, perturbações do cérebro; melhora a 
oxigenação; mantém o espaço limpo; ajuda a encontrar implantes quando usado com cloreto; 
ajuda com insónia, dores de cabeça, contusões, inchaços, parasitas, problemas no intestino 
grosso

Harmoniza com:
Contra vícios - Sugilita
Para aumentar as suas propriedades espirituais - Hematita, Magnetita, Moldavita, qualquer 
quartzo (especialmente Citrina, Quartzo Fumado, Cristal de Quartzo) Crisoprásio, Opala, 
Olho de Tigre, qualquer Calcedónia
Para aumentar as suas propriedades protectoras - Azeviche, Obsidiana, Turmalina Preta, 
Healer’s Gold (Pirita+Magnetita)

Notas da Dooney: A minha pedra favorita! Temos uma catedral quase com 1 metro de altura 
a que chamamos de Avô. Esta catedral tem Citrina nas pontas de Ametista (conhecida como 
Ametrina) e grandes bocados de Calcita Branca. Eu uso-a para pedir protecção e para criar 
um espaço de cura quando estou a tratar alguém.



Pedra: Lágrima de Apache

Cor: Castanho Escuro, Preto

Tipo: Uma variedade da Obsidiana (vidro vulcânico)

Elemento: Terra, Fogo

Chakras: 1º, 2º, 4º

Propriedades-chave: Ligação com a Terra (grounding); protecção; prazer na experiência 
física; limpeza emocional; purificação dos meridianos e chakras; assiste na criação e 
fortalecimento do cordão de ligação com a Terra (grounding); espontaneidade

Propriedades Espirituais: Lições espirituais do plano material, protecção psíquica; encoraja a 
abertura a espíritos da natureza e coabitantes desta e de outras dimensões; aumenta a sintonia 
psíquica (sentir aproximação do perigo); aspirador de vibrações negativas; abre ligações 
etéricas (portais) com a Natureza

Propriedades Emocionais: Ajuda a encontrar alegria a quem se sente prisioneiro da existência 
física; mostra o valor da vida aos deprimidos; contraria os padrões de pensamento negativos; 
ajuda a encontrar pensamentos mais positivos; sara a bagagem emocional; liberta a tristeza

Propriedades Curativas: Fortifica a força e resistência; revitaliza e purifica o sangue; estimula 
o crescimento de pelo, cabelo e unhas; impulsiona o sistema imunitário; acalma 
personalidades tipo A (Alfa); expele o veneno de cobra; elimina toxinas; ajuda a assimilar as 
vitaminas C e D

Harmoniza com:
Para a cura emocional - Rodocrosita
Para ajudar as suas propriedades protectoras e de ligação com a Terra (grounding)- Quartzo 
Fumado, Tourmalina Preta, Egirina, Granada Encarnada, Jade Lemuriano Meia-Noite, 
Healer’s Gold (Pirita+Magnetita)
Combina bem com qualquer um dos seguintes Tectitos, ajudando a estabilizar as suas altas 
energias - Moldavita, Tectito Tibetano, Tectito Ouro Líbio

Notas da Dooney: Outra pedra favorita. Nós pomos pedras destas em todas as janelas e portas 
para criar uma barreira de energia protectora. Também incluímos estas pedras em toda a 
nossa orgonite para honrar os Nativos da América do Norte.



Pedra: Apatita

Cor: Azul, Verde

Tipo:

Elemento: Vento (azul); Água, Terra (verde) 

Chakras:6º (azul); 4º, 5º (verde)

Propriedades-chave: Activação psíquica, acesso ao conhecimento (azul); conhecimento do 
coração, descontracção, revitalização (verde)

Propriedades Espirituais: Ajuda a conhecer melhor as vidas passadas, a ter sonhos lúcidos e a 
lembrar os sonhos (azul); ajuda a ter a consciência sintonizada na prosperidade, atrai a 
abundância de saúde e felicidade (verde)

Propriedades Emocionais: Levanta o moral, ajuda a superar a acrofobia (azul); ajuda à saúde 
do corpo emocional e a ter mais optimismo, generosidade (verde)

Propriedades Curativas: Ajuda a acalmar as dores de cabeça, a superar as vertigens e melhora 
a visão (azul); no geral ajuda ao processo de cura e ao repouso, trata o coração (verde)

Harmoniza com:

Notas da Dooney:



Pedra: Apofilita Incolor

Cor: Incolor

Tipo: Em forma de pirâmide com um fundo reflectivo

Elemento: Vento, Terra

Chakras: 6º, 7º

Propriedades-chave: Consciência de outras dimensões; aguça a visão psíquica; ligação 
angélica; claridade

Propriedades Espirituais: Ligação aos guias; perspectiva renovada; ligação ao Eu Superior

Propriedades Emocionais: Dissipa a desolação espiritual e o desconsolo; ajuda ao regresso ao 
caminho espiritual; ajuda a desenvolver a fé e a confiança; facilita uma perspectiva mais 
elevada sobre a experiência física

Propriedades Curativas: Enche a aura de energia positiva; Equilibra e estimula o sistema 
energético; ajuda a compreender o propósito da doença ou desequilíbrio físico

Harmoniza com:
Activar kundalini - Tectito do Tibete
Comunicação com o Eu Superior -  Selenita
Para facilitar viagens interdimensionais - Azeztulita, Escolecita, Natrolita, Fenacita, 
Herderita, Brookita

Notas da Dooney: Segura-a com a base junto ao terceiro olho (sexto chakra) para ter maior 
claridade de visão; olha fixamente para o fundo reflectivo para facilitar visões proféticas



Pedra: Apofilita Verde

Cor: Verde Leitoso

Tipo:

Elemento: Vento, Terra

Chakras: 4º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Ligação a espíritos da natureza; tranquilidade; honestidade; activa o 
chakra do coração e terceiro olho

Propriedades Espirituais: Facilita a comunicação com plantas e especialmente animais; 
comunicação com devas e anjos; uso de vórtices energéticos e portas interdimensionais; 
viagem astral; elimina a pretensão

Propriedades Emocionais: Inspira a esperança no corpo emocional; ajuda a superar o 
cinismo; trás a alegria de criança e a admiração de estar/ser vivo; reduz os medos; ajuda a 
superar a ansiedade; liberta emoções suprimidas; manda fora os pensamentos negativos

Propriedades Curativas: Ajuda o auto-tratamento de doenças degenerativas; ajuda a 
detoxificação, especialmente química; ressonância com o campo electromagnético da Terra; 
ajuda com os problemas respiratórios; ajuda com as alergias

Harmoniza com:
Ligação aos espíritos da natureza - Quartzo Verde de Serifos (Grécia), Quartzo Verde 
Fumado, Serafinita, Hiddenita, Quartzo Varinha de Fada (Quartzo Espírito)
Perdão e cura emocional - Dioptasa, Ajoíta, Esmeralda
Vitalidade, recuperação, renascimento - Zincita, Rubi

Notas da Dooney: Tenho esta pedra na cabeceira da cama para me ajudar nas viagens astrais 
enquanto durmo



Pedra: Aventurina Verde

Cor: Verde

Tipo:

Elemento: Água, Terra

Chakras: 4º

Propriedades-chave: Vitalidade, crescimento, confiança

Propriedades Espirituais: Pedra do optimismo; leveza, humor; pedra da sorte, prosperidade; 
limpa e fortalece o corpo emocional e o chakra do coração; dissolve a fixação com os 
resultados; ajuda ao querer “estar presente”; ajuda ao querer curar-se

Propriedades Emocionais: Esperança, optimismo e alegria; ajuda a estar centrado no coração 
e calmo durante provações emocionais; liberta relações e situações de vida do passado; traz 
crescimento e renovação

Propriedades Curativas: Trata e estabiliza o coração e sistema circulatório; estimula o 
crescimento e reparação de células; ajuda as crianças a desabrochar; estimula a força vital e 
a vitalidade física

Harmoniza com:
De modo geral - com todas as pedras da família do quartzo, modificando o seu foco 
consoante a combinação
Passar por transformações - Moldavita
Ampliar o chakra do coração - Pedra da Lua, Morganita, Tourmalina Verde, Turmalina Rosa

Notas da Dooney:



Pedra: Azeztulita de Satyaloka Incolor

Cor: Incolor

Tipo:

Elemento: Tempestade, Vento

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Verdade, consciência, beatitude

Propriedades Espirituais: Ajuda à expansão intensa da consciência, inspiração divina

Propriedades Emocionais: Inspira o acordar para uma felicidade divina

Propriedades Curativas: Atraia a infusão de luz espiritual para o corpo

Harmoniza com:
Activar todo o corpo energético humano - Moldavita, Fenacita, Tanzanita, Azeztulita, 
Herderita, Petalita, Tectito do Tibete, Brookita, Natrolita, Escolecita, Danburita

Notas da Dooney:



Pedra: Azeztulita de Satyaloka Amarela

Cor: Amarela

Tipo:

Elemento: Tempestade

Chakras: 3º, 6º

Propriedades-chave: Inspiração divina, ascensão, consciência da evolução pessoal

Propriedades Espirituais: Inspira a consciência e o entusiasmo pelo despertar espiritual

Propriedades Emocionais: Encoraja a procurar e saborear a emoção da transformação

Propriedades Curativas: Ajuda o corpo a assimilar e a integrar a luz espiritual

Harmoniza com:

Notas da Dooney:



Pedra: Pedra de Sangue

Cor: Verde escuro com manchas encarnadas

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 1º

Propriedades-chave: Força, coragem, purificação, vitalidade, ligação com a Terra 
(grounding), altruísmo, pedra do guerreiro espiritual, clarividência, comunicação com os 
antepassados

Propriedades Espirituais: Inspira coragem; ajuda a tomar a acção correcta, cumprir acordos; 
ajuda durante um período de mudança devido ao despertar espiritual; ajuda a manter a fé, 
confiar no divino, ultrapassar a solidão e a encontrar a força interior do próprio; dissolve a 
negatividade que esteja na aura

Propriedades Emocionais: impede que falte a coragem quando confrontado com obstáculos; 
ajuda a pessoa a sentir-se capaz e auto-suficiente; fortalece a ligação ao divino, revela os 
sentimentos de isolamento ou solidão como sendo ilusões; ajuda a enfrentar a morte; tomada 
de decisões

Propriedades Curativas: para todos os tipos de problemas sanguíneos; produção de sangue na 
medula; trata a anemia; estimula o fígado e o sistema endócrino; equilibra as hormonas 
femininas; dissolve a preguiça no chakra da raiz; aumenta a resistência e o vigor

Harmoniza com:
Das seguintes pedras, as negras estimulam as capacidades de purificação da Pedra de Sangue, 
enquanto que as outras estimulam os chakras mais baixos: Cuprita, Quartzo Fumado, Zincita, 
Turmalina Preta, Azeviche, Obsidiana
Consciência de Cristo - Topázio Imperial
Alinhamento com o caminho certo - Moldavita

Notas da Dooney: Eu uso muitas vezes a Pedra de Sangue quando estou a trabalhar com os 
clientes no tratamento geral dos seus chakras, especialmente quando eles têm uma queixa 
particular relacionada com um dos seus chakras. Já usei esta pedra comigo própria para 
recuperar de doença e da fatiga em geral.



Pedra: Calcita Azul

Cor: Azul

Tipo:

Elemento: Fogo, Ar

Chakras: 5º, 6º

Propriedades-chave: Habilidade psíquica, viagem astral, calmante para o corpo emocional

Propriedades Espirituais: Visão interior, clarividência, telepatia; foco no positivo; aumenta o 
poder das afirmações; ajuda a ligação com musa da inspiração

Propriedades Emocionais: Ajuda a superar o fatalismo, reafirma a consciência de que a 
pessoa é responsável pelo seu destino; calmante, liberta o stress; favorece o optimismo

Propriedades Curativas: Descongestiona os pulmões; alivia a dor de cabeça; ajuda com as 
cataratas e doenças não-inflamatórias dos olhos

Harmoniza com:
Protecção - Moldavita
Experiências “fora do corpo” - Herderita, Brookita
Fortalecer a garganta - Água-marinha, Opala Azul de Owyhee, Calcedónia Azul, Ágata Laço 
Azul

Notas da Dooney:



Pedra: Calcita Incolor

Cor: Incolor

Tipo:

Elemento: Fogo, Vento

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Discernimento, claridade, manifestação, piedade, amplifica a intenção; 
consciência multi-nível; tranquilizante, calmante, pacificador; estabilidade

Propriedades Espirituais: limpa bloqueios energéticos; estimula o terceiro olho; liberta o 
passado; providencia claridade sobre o caminho correcto; revela possibilidades para a 
renovação, crescimento e criação

Propriedades Emocionais: dissolve as motivações baseadas no medo ou na escassez; traz o 
perdão e a caridade; encoraja a render-se ao divino e a ter confiança para que o divino guie a 
pessoa para acções em prol do bem maior

Propriedades Curativas: Dissolve bloqueios energéticos; dissolve estagnação energética; 
estimula a aura; ajuda o metabolismo; perda de peso; reforça o sistema imunitário; ajuda a 
tratar o coágulos de sangue; ajuda a tratar problemas com os ossos e o tecido do corpo; 
fortalece o coração

Harmoniza com:
De um modo geral a Calcita Incolor liga bem com todas as Calcitas, Moldavita, Fenacita, 
Azeztulita, Escolecita, Danburita

Notas da Dooney:



Pedra: Calcita Verde

Cor: Verde

Tipo:

Elemento: Fogo, Água

Chakras: 4º

Propriedades-chave: Descontracção, equilíbrio emocional, libertação do stress e 
ressentimento; ligação com o coração

Propriedades Espirituais: ressoar com a energia do amor; expressar compaixão e boa vontade; 
vitalidade, mudança positiva; refresca o corpo etérico; aproxima a harmonia com a natureza; 
ajuda a prestar mais atenção à energia do coração; acalma a mente

Propriedades Emocionais: ajuda a pessoa a perdoar-se a si e aos outros; encoraja a ter a 
vontade para mudar; gentileza; ajuda a ultrapassar fobias sociais; acalma as emoções quentes; 
traz abertura ao amor divino

Propriedades Curativas: limpa as artérias; traz o bem-estar da aura; quando usada sobre o 
coração liberta as emoções enterradas; ajuda com os efeitos da idade; traz vitalidade

Harmoniza com:
De um modo geral a Calcita Verde liga bem com todas as outras Calcitas, Apofilita Verde, 
Crisóprasio, Petalita, Lepidolita, Serafinita

Notas da Dooney: Temos uma peça linda de Calcita Verde no escritório do Steve. A sua cor e 
energia suaves são uma maravilha para sentir e tocar.



Pedra: Cornalina

Cor: Vermelho

Tipo:

Elemento: Fogo

Chakras: 1º, 2º, 3º

Propriedades-chave: Coragem, vitalidade, sexualidade, confiança, acção; influxo de 
criatividade e energia sexual; paixão; poder; vontade assertiva; manifestação; visão analítica

Propriedades Espirituais: encoraja a agir para a manifestação de objectivos; ajuda as almas 
gentis a “fazer acontecer” as coisas

Propriedades Emocionais: ajuda a ultrapassar o medo de agir; encoraja a acolher a mudança 
e transformação; liberta o stress; expulsa a mágoa

Propriedades Curativas: revitaliza; purifica e santifica o templo corpóreo; detoxifica o corpo 
de álcool e drogas; ajuda a largar os vícios; melhora a saúde em geral; equilibra e trata os 
ovários e testículos; trata os corpo subtis; ajuda com as alergias e constipações

Harmoniza com:
Combinações gerais - Quartzo, Jaspe, Calcedónia
Harmoniza todos os chackras - Quartzo Rosa, Ágata Laço Azul, Quartzo Azul, Ametista
Fortalecer ligação com a Terra (grounding)- Quartzo Fumado
Energia sexual - Zincita, Calcita Laranja
Proteger de Ataque Psíquico - Clorita, Rubi

Notas da Dooney:



Pedra: Celestina

Cor: Branco, Cinzento, Azul, Verde, Amarelo, Laranja, Vermelho

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 6º, 7º, 8º-14º; Celestina de Ohio: 4º, 5º, 6º, 7º, 8º-14º

Propriedades-chave: Comunicação com seres angélicos, acesso às dimensões mais elevadas, 
serenidade

Propriedades Espirituais: abre e limpa o 6º e 7º chakras; a Celestina Azul-Cinzenta amplifica 
o terceiro olho e atrai espíritos protectores; a Celestina Dourada alinha com o chakra da 
coroa, estimula a ligação com o divino, pode dissolver ligações negativas e limpar a aura

Propriedades Emocionais: a Celestina Azul-Cinzenta acalma e centra, pode ser usada para 
ultrapassar o medo ou suspeita; a Celestina Dourada traz optimismo e energia

Propriedades Curativas: Limpa infecções e ligações; purifica o campo áurico; activa o 
metabolismo; a Celestina Azul-Cinzenta ajuda com infecções ou fragilidade dos olhos; a 
Celestina Dourada estimula a digestão, equilibra o apetite, encoraja a perda do peso; trata 
infecções dos rins e urinárias

Harmoniza com:
As Celestinas combinam bem com as seguintes pedras: Moldavita, Azeztulita, Petalita, 
Danburita, Escolecita, Morganita, Alexandrita, Natrolita, Fenacita, Herderita, Brookita, 
Tectito do Tibete, Quartzo Lítio, Quartzo de Satyaloka

Notas da Dooney: A Celestina de Ohio tem uma energia mais focada e poderosa do que as 
variedades Azul-Cinzenta ou Dourada. Pode facilitar o contacto constante com seres 
espirituais mais desenvolvidos. Facilita as habilidades psíquicas e abre o chakra da coroa. 
Boa para trabalhar os meridianos e os chakras. Estimula o chakra do coração e o chakra da 
garganta.



Pedra: Caroíta

Cor: Roxo

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 1º, 3º, 6º, 7º, 8º e abaixo dos pés

Propriedades-chave: Revela o caminho para se entrar ao serviço do bem maior; purga a 
negatividade interior; protecção; cura

Propriedades Espirituais: Purifica e limpa o corpo etérico; protege de ataques psíquicos; 
estimula o 6º, 7º e 8º chakras; estimula a intuição e habilidades psíquicas; limpa a 
negatividade; ajuda a tornar-se num curandeiro melhor

Propriedades Emocionais: ajuda a ultrapassar a resistência da pessoa para ela seguir o seu 
caminho de vida; ajuda a compreender a separação entre os assuntos da pessoa e os assuntos 
que dizem respeito aos outros; assiste a compreender e a viver com as fronteiras da energia 
pessoal; assiste na interpretação de informação psíquica

Propriedades Curativas: fortalece o corpo e o campo energético através da ligação das 
energias de alta frequência aos sistemas físicos

Harmoniza com:
De um modo geral a Caroíta liga bem com - Moldavita, Fenacita, Serafinita, Petalita, 
Ametista, Kunzita, Apatita Azul
Protecção - Sugilita, Azeviche, Turmalina Preta, Quartzo Fumado

Notas da Dooney:



Pedra: Crisocola

Cor: Azul-Verde

Tipo:

Elemento: Água

Chakras: 1º, 4º, 5º

Propriedades-chave: Comunicação, expressão do sagrado, energias da deusa, brandura, poder

Propriedades Espirituais: Facilita a expressão da sabedoria interior, ligação com a 
consciência da Terra (grounding)

Propriedades Emocionais: Ajuda a acalmar, libertar o stress e a ansiedade

Propriedades Curativas: Assiste as glândulas supra-renais, a tiróide, ajuda a tratar as doenças 
relacionadas com o stress

Harmoniza com:
De um modo geral a Crisocola combina bem com - Larimar (Turquesa Dominicana), Água-
Marinha, Ajoíta, Malaquita, Azurita, Lápis Lazúli, Shattuckita

Notas da Dooney:



Pedra: Crisoprásio

Cor: Verde

Tipo:

Elemento: Água

Chakras: 3º, 4º

Propriedades-chave: Crescimento, compaixão, ligação à natureza, piedade, altruísmo; pedra 
do coração, prosperidade

Propriedades Espirituais: unifica vontade pessoal com impulsos do coração; ligação ao amor 
divino; desenvolve a habilidade de sentir e expressar o amor; nutre os sentimentos positivos 
e de bem-estar pelos outros e pela terra

Propriedades Emocionais: ajuda a trabalhar os desequilíbrios emocionais; cura males do 
coração; liberta ligações negativas a sentimentos baseados no medo

Propriedades Curativas: cura e regeneração em geral; pedra da juventude; ajuda a recuperar 
de doenças degenerativas

Harmoniza com:
Ligação Chakra do Coração a Chakra da Coroa - Ajoíta, Danburita
Libertar o stress - Lepidolita, Ambligonita
Desabrochar Sabedoria Interior - Fenacita, Azeztulita
Destacar aspectos amorosos do coração - Kunzita, Morganita
Para fortalecer chakra do coração e o sentimento de harmonia - Moldavita

Notas da Dooney:



Pedra: Citrino

Cor: Laranja, Amarelo, Castanho

Tipo: variedade do quartzo

Elemento: Fogo

Chakras: 1º, 2º, 3º, 6º

Propriedades-chave: Manifestação; vontade pessoal; claridade mental; criatividade; 
imaginação; aconchegante, reconfortante, moralizante; individualidade; auto-confiança

Propriedades Espirituais: ligação ao Eu Superior; combinar a mente com a vontade; assiste na 
aprendizagem; não acumula energia negativa; pedra do mercador, assiste na aquisição de 
riqueza

Propriedades Emocionais: Mitiga os pensamentos sombrios; optimismo, jovialidade, 
felicidade; ajuda a ultrapassar a depressão

Propriedades Curativas: Digestão; metabolismo; perda de peso; aumenta a energia durante os 
exercícios

Harmoniza com:
Fortalecer o 3º chakra - Heliodoro, Labradorita Dourada, Topázio Imperial
Criatividade - Zincita, Calcita Laranja, Cornalina
Melhorar as visões - Fenacita, Azeztulita, Natrolita
Atrair energias das dimensões superiores - Ametista, Petalita, Danburita, Apofilita Incolor, 
Escolecita, Herderita

Notas da Dooney: O Citrino limpa todas as outras pedras e nunca precisa de ser limpo. O 
Citrino natural é mais forte do que o Citrino tratado a calor.



Pedra: Creedita

Cor: Branco, Incolor, Laranja

Tipo: Com muitas pontas

Elemento: Tempestade

Chakras: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º

Propriedades-chave: Expansão da consciência; activação dos chakras superiores em conjunto 
com o coração; paz; claridade

Propriedades Espirituais: Acelera a frequência-base do corpo e do campo energético; enche a 
aura com luz; encoraja a ligação com guias; potencializa a visualização criativa; inspiração 
do divino; alinha os chakras da garganta e da coroa

Propriedades Emocionais: Ajuda a pessoa a identificar-se com o Eu Superior em vez de ser 
com as emoções; ajuda a ultrapassar o vício do drama

Propriedades Curativas: Revela o componente etérico da doença

Harmoniza com:
Ligação com a Terra (grounding) - Azeztulita, Escolecita, Fenicita, Natrolita, Apofilita 
Incolor, Herderita, Azeviche, Turmalina Preta
Aumentar Criatividade - Cornalina, Calcita Laranja, Zincita, Âmbar + Creedita Laranja
Despertar Espiritual e Transformação - Moldavita

Notas da Dooney:



Pedra: Danburita

Cor: Branco, Rosa, Dourado

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º

Propriedades-chave: Comunicação com anjos, canalização de informação, viagens 
interdimensionais, paz, libertação do stress

Propriedades Espirituais: Comunicação com seres espiritualmente avançados, ligação a 
entidades angélicas, encoraja a manifestação de energias de alta frequência no corpo, ajuda a 
evolução espiritual, activa até ao 14º chakra, encoraja ligação a entidades extraterrestres

Propriedades Emocionais: Serve de bálsamo para o corpo emocional; liberta: mágoa, medo 
intenso, ansiedade, stress, ressentimento, raiva

Propriedades Curativas: Acalma, providencia uma perspectiva optimista, ajuda a dormir 
(colocar na fronha)  e à meditação, acalma a torrente de pensamentos inquietos

Harmoniza com:
Activar todo o corpo energético humano - Moldavita, Fenacita, Tanzanita, Azeztulita, 
Herderita, Petalita, Tectito do Tibete, Brookita, Natrolita, Escolecita, Quartzo de Satayaloka
Descontracção - Lepidolita Lilás, Ambligonita, Quartzo Lítio
Viagem Interdimensional - Calcita Merkabite, Calcite Elestial
Ligação com a Terra (grounding) - Quartzo Fumado

Notas da Dooney:
Para o chakra do Coração usar com - Turmalina Rosa, Morganita
Informação da Carol Croft - Barreira de Protecção (nenhuma energia maligna consegue 
passar) - Danburita, Selenita, Celestina, Estibinita, certifique-se que as pedras se tocam; 
colocar nos quatro cantos da casa



Pedra: Dumortierita

Cor: Azul

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 6º

Propriedades-chave: Inspiração divina, habilidade psíquica, orientação interna, maior 
capacidade de aprendizagem, disciplina mental

Propriedades Espirituais: Estimula habilidades psíquicas, visão profética, discernimento 
espiritual

Propriedades Emocionais: Aumenta a inteligência emocional e a empatia

Propriedades Curativas: ajuda ao funcionamento neural, claridade na consciência

Harmoniza com:
Disciplina Mental - Safira Azul
Habilidade Psíquica - Lápis Lazúli, Lazulita
Visão Interior - Fenacita
Despertar Espiritual - Azeztulita

Notas da Dooney:



Pedra: Esmeralda

Cor: Verde

Tipo:

Elemento: Água

Chakras: 4º

Propriedades-chave: Amor, compaixão, cura, abundância

Propriedades Espirituais: Encoraja o despertar do amor divino

Propriedades Emocionais: Abre o coração ao amor, perdão, compaixão e confiança

Propriedades Curativas: Ajuda o coração, sangue e sistema circulatório

Harmoniza com:
De um modo geral a Esmeralda liga bem com todas as pedras cujo foco seja o coração

Notas da Dooney:



Pedra: Fluorita

Cor: Verde, Roxo, Branco, Amarelo, Vermelho, Rosa

Tipo: Normalmente tem o aspecto verde-roxo

Elemento: Vento

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º

Propriedades-chave: Aguça a mente e traz claridade; melhoria na tomada de decisões; limpa 
os campos energéticos; manifestação; coordenação; inovação; inspiração; discernimento

Propriedades Espirituais: Foca as energias; orientação superior; visões ricas; recepção de 
informação psíquica
Roxo - Purificação, acesso ao Espírito; Preto - Limpeza Astral; Amarelo - Intelecto; Verde - 
Coração; Rosa - Chakra do Amor Incondicional (Assento da Alma); Azul - Garganta; 
Multicores - limpa a energia, aura

Propriedades Emocionais: Ajuda a resolver a confusão, vacilação, instabilidade, 
desonestidade e padrões de pensamentos incoerentes; ajuda a ultrapassar o medo pelo futuro; 
assiste a analisar os sentimentos

Propriedades Curativas: Equilibra a química do cérebro; estimula o cérebro, assiste na 
aprendizagem e memorização; ajuda com as tonturas e vertigens; fortalece os ossos e dentes; 
infecções; pele; membranas mucosas; artrite

Harmoniza com:
Limpeza de energia - Turmalina Preta, Quartzo Fumado, Azeviche, Obsidiana
Trabalhar o Coração - Esmeralda, Dioptásio, Turmalina Rosa, Quartzo Rosa, Kunzita, 
Morganita com Fluorita Rosa e Verde

Notas da Dooney: Combina bem com todos os tipos de Calcita



Pedra: Granada Grossulária

Cor: Amarelo-Verde

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 3º, 4º

Propriedades-chave: Prosperidade, saúde

Propriedades Espirituais: Facilita a prosperidade, prazer pela vida

Propriedades Emocionais: Ajuda a ultrapassar a consciência focada na ansiedade financeira e 
na escassez

Propriedades Curativas: Ajuda a ter uma saúde vibrante e abundante; assiste na recuperação 
pós-doença

Harmoniza com:
De um modo geral a Granada Grossulária liga bem com - Aventurina, Jade Verde, Esmeralda, 
Malaquita, Celestina, Azeztulita, Natrolita e Apofilita Incolor

Notas da Dooney:



Pedra: Granada Vermelha

Cor: Vermelho

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 1º

Propriedades-chave: Força, segurança

Propriedades Espirituais: Facilita ligação com a Terra (grounding) e protecção, estimula o 
Kundalini; protecção psíquica; pedra dos tempos antigos

Propriedades Emocionais: Dissolve a negatividade, preocupação e pânico; encoraja a pessoa 
a seguir a verdade

Propriedades Curativas: Ajuda com os orgãos reprodutivos; ajuda na recuperação de 
ferimentos

Harmoniza com:

Notas da Dooney:



Pedra: Hematita

Cor: Cinzento metálico

Tipo: magnetizável

Elemento: Terra

Chakras: 1º - todos os chakras se estiver magnetizada

Propriedades-chave: Ligação com a Terra (grounding), manifestação, transformar o espiritual 
no físico; memória; sintonia mental; pedra da mente; pensamento original; destreza mental e 
manual; protege contra todo o mal

Propriedades Espirituais: ensina a resolução das polaridades, equilíbrio dos opostos, 
manifestação de luz, ligação com a Terra (grounding), permite estar carregado com energias 
de alta frequência, encoraja a habilidade para sobreviver; alcançar o sol

Propriedades Emocionais: Ajuda a ver o lado bom nas coisas más e a luz ao fundo do túnel; 
força, coragem, força de espírito em face à adversidade; integra a parte sombra da pessoa; 
fortalece a vontade; confere vitalidade e dinamismo; facilita relações com amor; impulsiona 
a auto-estima

Propriedades Curativas: ajuda com a recuperação de problemas com o sangue e a produção 
de sangue na medula; fortalece o fígado; assiste na detoxificação; equilibra o sistema 
nervoso; ajuda com as câimbras nas pernas; ajuda com a insónia; alinhamento da espinha; 
ajuda a cura/recuperação dos ossos; dissolve calor e desinflamação

Harmoniza com:
De um modo geral a Hematite combina bem com - Turmalina Preta, Quartzo Fumado, 
Obsidiana, Azeviche, Quartzo Preto do Tibete, Diamante de Herkimer, Moldavita, Tectito 
Dourado da Líbia
Chakra da Raiz - Cuprita, Rubi ou Zincita

Notas da Dooney: Eu normalmente trago comigo Hematita (seixo) no meu bolso para me 
ajudar a estar ligada com a Terra, especialmente se estou ansiosa ou a ter um dia mau. A 
bracelete de hematita também pode ajudar. Se se sentir desajeitado ou fora do seu corpo 
pegue num pouco de hematita. Também é uma pedra boa para usar na orgonite. Eu sempre 
uso disto nas granadas santas (HHG) e rompe-núvens (CB).



Pedra: Diamante de Herkimer

Cor: Incolor ou fumado; depósitos pretos de carbono

Tipo: 16 lados; bi-terminado

Elemento: Tempestade

Chakras: 6º, 7º

Propriedades-chave: Sonhos, visões, purificação, espiritualização da vida física; luz espiritual 
solidificada; potencializa outras pedras

Propriedades Espirituais: Viagem astral, viagem no tempo, viagem interdimensional; criação 
e manutenção de portas interdimensionais; grelhas de cura; grelhas de vórtices; sonhos 
lúcidos

Propriedades Emocionais: Se inclui carbono - ajuda a remover cordões energéticos

Propriedades Curativas: Incolor - aumenta a capacidade de luz que um corpo pode ter; olhos, 
vigor

Harmoniza com:
De um modo geral o Diamante de Herkimer combina bem com quase qualquer outra pedra

Notas da Dooney: Casais/parelhas podem colar um aos vossos HPs (pendente Harmonic 
Protector) de Carol Croft e assim beneficiar de uma maior ligação psíquica



Pedra: Howlita

Cor: Branco

Tipo:

Elemento:

Chakras: 3º, 5º, 7º

Propriedades-chave: Comunicação; discernimento; paciência; sede de conhecimento

Propriedades Espirituais: impulsiona a pessoa para que alcance os seus objectivos; ajuda a 
formar o carácter; encoraja os atributos da espiritualidade

Propriedades Emocionais: Elimina a dor, stress, raiva; encoraja a subtileza e o tacto; dissolve 
o espírito crítico, o egoísmo frio e a rudeza

Propriedades Curativas: Ajuda com os problemas nos dentes, ossos, tecidos moles; normaliza 
os níveis de cácio

Harmoniza com: Fluorita

Notas da Dooney: Às vezes tingem a Howlita de azul para imitar a Turqueza



Pedra: Iolita

Cor: Azul-Cinzento

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 6º

Propriedades-chave: Visão interior, viagem xamânica, sarar velhas feridas, recuperação da 
alma

Propriedades Espirituais: Facilita a experiência visionária durante a meditação

Propriedades Emocionais: Encoraja a calma e o desembaraço perante situações difíceis

Propriedades Curativas: Promove a cura de problemas no olhos, a melhoria da memória e o 
fim das dificuldades em dormir

Harmoniza com:
De um modo geral a Iolita combina bem com - Lápis Lazuli, Ametista, Tanzanita, Lazulita, 
Azurita, Escolecita, Hematita

Notas da Dooney:



Pedra: Jade Verde

Cor: Verde

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 4º

Propriedades-chave: Saúde, abundância, fluxo do energético para o físico; manifestação

Propriedades Espirituais: encoraja a pessoa a gozar a vida; ajuda a ligar à energia da 
verdadeira abundância e a manifestá-la; previne a ganância, avareza e obsessão com a 
escassez; traz a energia da Natureza

Propriedades Emocionais: ajuda a pessoa a permitir-se de gozar a vida; cura a consciência 
focada na pobreza e outros sintomas do dinheiro como medida de valor da pessoa

Propriedades Curativas: fortalece os sistemas de energia; ajuda a curar o coração (Jade 
Nefrita); acalma o sistema nervoso (Jade Nefrita); detoxifica e regenera os tecidos (Jadeíta 
Verde)

Harmoniza com:
De um modo geral o Jade liga bem com todas as outras pedras do coração (4º chakra)

Notas da Dooney:



Pedra: Kianita

Cor: Azul, Verde, Preto

Tipo:

Elemento: Tempestade

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Pontes interiores; habilidade psíquica, ligação à Natureza; lembrar vidas 
passadas; telepatia, empatia; negociação; comunicação rápida; catalisador; tranquilidade

Propriedades Espirituais: Estimula o 3º olho e a habilidade psíquica; dissolve os bloqueios e 
reconstrói as ligações entre o corpo etérico e o corpo físico; protege a aura; facilita a telepatia 
e a transferência de energia entre as pessoas; alinha todas os chakras instantaneamente; 
facilita a meditação

Propriedades Emocionais: Dissolve bloqueios energéticos e novas perspectivas para 
ultrapassar traumas emocionais; dissolve a raiva e a frustração

Propriedades Curativas: Ossos partidos, cirurgias; ajuda a recuperar as ligações dos tecidos e 
nervo; ajuda a curar o cérebro de traumas, quebras e apoplexias

Harmoniza com:
De um modo geral as Kianitas combinam bem entre si
Kianita Azul - abre o 6º chakra, liga os corpos subtis
Kianita Verde - concentra energia no 4º chakra, ajuda a distinguir a verdade, ligação à 
Natureza
Kianita Preta - Dissolve bloqueios nos chakras, ligação com a Terra (grounding), 
reenergização, vidas passadas, futuros prováveis
Kianita Indigo - estimula a glândula pineal

Notas da Dooney: A Kianita nunca precisa de ser limpa



Pedra: Labradorita

Cor: Verde, Azul, Dourado, Laranja, Vermelho, Violeta 

Tipo: Sol e Lua

Elemento: Vento

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: magia, protecção, abertura, flexibilidade

Propriedades Espirituais: Mover entre realidades, ligação aos mundos invisíveis, aumenta as 
habilidades psíquicas, protecção psíquica, protege a aura, sintetiza o intelecto e a intuição, 
mostra-nos os nossos objectivos

Propriedades Emocionais: Põe a descoberto os padrões de crenças subconscientes, encoraja a 
resolver os problemas pessoais, adopção de novas ideias, alivia a insegurança, aumenta a fé, 
estimula a imaginação

Propriedades Curativas: Revela a natureza de doenças misteriosas e os padrões de doenças, 
amplifica pensamentos e orações de cura, estimula actividade mental, reduz ansiedade e 
stress, ajuda com digestão, metabolismo, constipações, pressão sanguínea

Harmoniza com:
De um modo geral a Labradorita liga bem com - Pedra do Sol, Pedra da Lua, Espectrolita, 
Labradorita Dourada

Notas da Dooney:



Pedra: Lápis Lazuli

Cor: Azul

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 5º, 6º

Propriedades-chave: visão interior; comunicação sem mentiras; virtudes de realeza; auto-
conhecimento; reflexão; conhecimento de civilizações perdidas como Atântida; iniciação; 
verdade, equilíbrio; justiça; discernimento; claridade; consciência

Propriedades Espirituais: Desperta o terceiro olho; fortalece a capacidade para visualizar e 
receber direcções visuais; melhora as viagens meditativas; clarividência, presciência; ajuda a 
ver as vidas passadas; sabedoria; honestidade; amizade; equilibra as energias yin-yang

Propriedades Emocionais: Identifica bloqueios ao progresso espiritual; encoraja a auto-
consciência, dignidade, honestidade e rectidão; gostar do contacto com os outros; ajuda a 
transmitir emoções e sentimentos; ajuda a enfrentar a verdade e aceitá-la; assiste a expressar 
opiniões; ajuda a conter os conflitos

Propriedades Curativas: Identifica as raízes cármicas da doença assim como os hábitos de 
padrões de pensamentos e emoções que estão a sabotar a cura; ajuda a garganta e a parte 
superior do peito; baixa a pressão sanguínea; regula a tiroide, alarga o ciclo menstrual; ajuda 
a curar o ARN/ADN danificado; ajuda com a insónia

Harmoniza com:
De um modo geral o Lápis Lazuli combina bem com - Turquesa, Rodocrosita, Sugilita, 
Crisoprásio, Pietersita, Rodonita, Larimar (Turquesa Dominicana)
Transformação para seguir o Bem-Maior - Moldavita
Memórias de Vidas Passadas - Alexandrita, Opala de Oregon

Notas da Dooney: Tenho um ovo de Lápis Lazuli que uso durante o boosting (envio de 
energia positiva) e o trabalho de cura para me ajudar a ver melhor e para ver a verdade. Nós 
também incluímos pequenos pedacinhos em toda a nossa orgonite para ajudar o mundo a 
acordar para a verdade. Esta orgonite é especialmente útil ao pé de edifícios do governo!



Pedra: Larimar (Turquesa Dominicana)

Cor: Azul-Verde, Branco

Tipo: Pedras dos golfinhos, parece o mar dos trópicos

Elemento: Água, Fogo

Chakras: 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Calmante, bálsamo para o corpo emocional, melhora a comunicação, 
poder feminino, ligação com a energia da deusa; confiança; ajuda o fluxo da energia; 
aceitação

Propriedades Espirituais: Acesso ao divino feminino; encoraja a pessoa a tratar bem dela 
própria e a ter auto-respeito; acalma energias demasiado activas; manifesta o propósito 
maior; ajuda a reconhecer as correntes que nos prendem; expulsa entidades

Propriedades Emocionais: Dissolve fobias, ataques de pânico, medo, emoções excessivas; 
liberta a pessoa do julgamento e do ego; encoraja a tolerância

Propriedades Curativas: Assiste durante gravidez, parto e pós-parto; ajuda com a pressão alta; 
ajuda a curar as doenças relacionadas com o stress; ajuda com infecções, febres, inflamações, 
constipações e viroses; abre os chakras dos pés, dissolve bloqueios energéticos especialmente 
no peito, pescoço e cabeça; estimula o cérebro

Harmoniza com:
De um modo geral a Larimar combina bem com - Água-Marinha, Ajoíta, Turquesa, Opala 
Azul dos Andes, Aqua Lemuria, Cristal Semente Lemuriano, Moldavita, Tectito Tibetano
Levantar a vibração dos chakras mais braixo - Cuprita, Rubi, Zincita
Dimensões Superiores - Fenacita, Brookita, Natrolita

Notas da Dooney: Arrange uma pedra de Larimar se puder.



Pedra: Cristais Lemurianos

Cor: Incolor

Tipo: estrias tipo escada, cristal Dow

Elemento: Terra, Vento

Chakras: 7º, 8º

Propriedades-chave: Ligação com o divino feminino, união com a alma, a pessoa ser ela 
própria, acesso ao conhecimento e sabedoria da antiga Lemuria, escrivão e guardião de 
registos, consciência de Cristo

Propriedades Espirituais: Expande a consciência, ligação ao Eu Superior, mais alta 
frequência de luz, pedra que ensina, recepção de informação, abre o coração, telepatia, 
ligação com entidades angélicas

Propriedades Emocionais: Cura a separação do divino, ligação com a própria alma, 
comunhão com os outros e com o próprio, bom para as crianças ficarem bem ligadas a elas 
próprias (em vez de desconectadas e com a cabeça no ar)

Propriedades Curativas: Comunicação com guias de cura, assiste no trabalho de cura, 
amplifica as energias das outras pedras

Harmoniza com:
De um modo geral o Cristal Lemuriano liga bem com - Larimar (Turquesa Dominicana), 
Celestina, Quartzo Rosa, Kunzita
Elevar o nível espiritual - Moldavita
Energia da Atlântida - Diamante Herkimer

Notas da Dooney: Pedra útil para muitas coisas; óptima para protecção e trabalho de cura; 
útil quando nada mais está a resultar



Pedra: Malaquita

Cor: Verde

Tipo:

Elemento: Fogo

Chakras: 3º, 4º

Propriedades-chave: Liderança inspirada; criatividade; confiança; protecção; coração sarado; 
ligação com a Terra (grounding); pedra da transformação; fidelidade; lealdade; 
responsabilidade; desejo de conhecimento; sonhos, imaginação

Propriedades Espirituais: Co-criação da realidade física; revela as fronteiras energéticas e 
emocionais; protege dos abusos de poder; limpa e activa os chakras; mostra o caminho certo; 
auto-consciência

Propriedades Emocionais: Limpa a confusão emocional; ajuda a ultrapassar a polaridade 
vítima/agressor; organiza a criatividade; encoraja a ultrapassar o medo de confrontação ou o 
medo de auto-expressão; ajuda a libertar as experiências negativas

Propriedades Curativas: Restabelece a força e a vitalidade; promove a formação de células 
vermelhas do sangue; oxigenação; reduz inflamações; ajuda com a detoxificação; ajuda com 
a digestão; regula a função do cólon; ajuda com dores e problemas menstruais; pedra da 
parteira

Harmoniza com:
De um modo geral a Malaquita combina bem com - Azurita, Turquesa, Shattuckite, 
Crisocola, Ajoíta
Energia Física e Protecção - Olho de Tigre
Equilibrar Chakra do Coração - Morganita

Notas da Dooney:



Pedra: Moldavita

Cor: Verde Escuro

Tipo: Extraterrestre (meteorito)

Elemento: Tempestade

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Trabalha especialmente o 4º e 6º chakras, transformação, rápida 
evolução espiritual, activação de chakras, limpeza, protecção, sincronias; pedra do Santo 
Graal; combina as energias cósmicas e terrestres

Propriedades Espirituais: Ligação com guias; expansão da consciência; as mais elevadas 
frequências

Propriedades Emocionais: Mostra o lado sombrio da pessoa para que seja examinado e 
integrado; ilumina fortemente as profundezas da alma

Propriedades Curativas: Pedra da activação; pode criar crises benéficas que apontam as raízes 
dos desequilíbrios mais duradouros; sistema imunitário

Harmoniza com:
De um modo geral a Moldavita combina bem com - Todos os Quartzos, Ametista, Citrina, 
Quartzo Rosa, Sugilita, Charoíta, Lapís Lazuli, Larimar (Turquesa Dominicana), 
Rodocrosita, Água-Marinha, Heliodoro, Pietersita, Quartzo Fumado, Selenita, Diamante 
Herkimer
Activar todo o corpo energético humano - Fenacita, Tanzanita, Azeztulita,
Herderita, Petalita, Tectito do Tibete, Brookita, Natrolita, Escolecita, Quartzo de Satayaloka,
Danburita

Notas da Dooney:



Pedra: Pedra da Lua

Cor: Pêssego, Branco, Castanho Claro

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 6º, 7º

Propriedades-chave: Mistério; auto-descoberta; intuição; discernimento; sonhos; a deusa

Propriedades Espirituais: Pedra do mistério; paciência, acção correcta; trabalhar com a 
sincronia divina; fases da criação; consciência psíquica; orientação vinda do exterior; sintonia 
com guias

Propriedades Emocionais: Desembrulha a confusão emocional; liberta a frustração; promove 
a entrega ao ciclo natural da vida; objectividade

Propriedades Curativas: promove a sintonia com a energia da lua; estabiliza o ciclo feminino; 
ajuda os homens a sintonizarem com as suas próprias mudanças hormonais; regula a retenção 
de água; ajuda com a insónia

Harmoniza com:
A variedade Arco-Íris da Pedra da Lua combina bem com - Pedra do Sol, Labradorita, Jade 
Preto, Âmbar, Labradorita Dourada, Moldavita, Ametista, Azeviche, Tectito Tibetano

Notas da Dooney:



Pedra: Obsidiana Preta

Cor: Preto

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 1º

Propriedades-chave: Protecção psíquica; ligação com a Terra (grounding), limpeza da 
negatividade; comunicação com espíritos

Propriedades Espirituais: Aspirador de impurezas psíquicas; limpa a aura; estimula o chakra 
da raiz para fortalecer a ligação com a Terra (grounding); divinação; mantém a integridade 
dos campos energéticos, especialmente para aqueles que são mais sensíveis emocionalmente

Propriedades Emocionais: encoraja a compreender e aceitar o lado sombrio da natureza da 
pessoa; ajuda a quebrar padrões negativos ou auto-abuso, desordens de alimentação, vícios

Propriedades Curativas: Dissolve bloqueios no sistema de meridianos; ajuda a curar 
problemas reprodutivos; abre e limpa o 1º e 2º chakras

Harmoniza com:
Ligação com a Terra (grounding)- Azeviche, Turmalina Preta, Quartzo Fumado
Elevar a Vibração - Moldavita
Cura - Âmbar
Ver vidas passadas - Alexandrita, Opala de Oregon
Activar 6º e 7º chakras, aumentar capacidades psíquicas - Fenacita, Escolecita, Natrolita, 
Azeztulita

Notas da Dooney: Temos um bocado de Obsidiana em cada canto da nossa casa e temos um 
“ovo” de Obsidiana Arco-Íris que usamos com um Cristal de Ajuda (succour punch)



Pedra: Obsidiana Floco De Neve

Cor: Preto com manchas brancas

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 1º, 6º

Propriedades-chave: Perserverança, discernimento, sintonia com guias espirituais, memórias 
de vidas passadas, comunicação com espíritos

Propriedades Espirituais: Aumenta a sensibilidade psíquica, memória de vidas passadas, 
ajuda a ter consciência das sincronicidades

Propriedades Emocionais: Ajuda a pessoa a largar o “papel de vítima”, inspira auto-confiança

Propriedades Curativas: Dá suporte à cura espiritual do cancro, encoraja a receptividade à 
cura

Harmoniza com:
De um modo geral a Obsidiana Floco De Neve liga bem com - Magnesita, Zincita, Lápis 
Lazuli, Iolita, Quartzo Azul Siberiano, Escolecita, Herderita

Notas da Dooney:



Pedra: Peridoto

Cor: Verde

Tipo: Pedra dos Elfos

Elemento: Terra

Chakras: 3º, 4º

Propriedades-chave: frequência da Multiplicação (da riqueza, saúde, alegria, etc), 
prosperidade, entusiasmo, bem-estar, protecção, limpeza, refrescante, revigorante

Propriedades Espirituais: homenageia a fonte de abundância, frequência do amor, mundo das 
fadas, comunicar com o reino vegetal e animal, símbolo do sol

Propriedades Emocionais: dissolve bloqueios a que se receba; liberta raiva e sentimentos de 
culpa acumulados

Propriedades Curativas: Alivia o peso e outros desequilíbrios do coração, fortalece o sangue; 
ajuda com a anemia; melhora a oxigenação; assiste na recuperação de vícios de inalação 
como o tabaco; limpa o corpo de toxinas; ajuda com problemas de pele; ajuda o fígado e a 
vesícula biliar

Harmoniza com: Quartzo Rosa

Notas da Dooney:



Pedra: Fenacita

Cor: Incolor, Amarelo, Rosa

Tipo: muitas vezes confundida com o Quartzo

Elemento: Tempestade

Chakras: 6º, 7º

Propriedades-chave: Activação do terceiro-olho; visões interiores; despertar o corpo de luz; 
viagem interdimensional; comunicar com guias

Propriedades Espirituais: Iniciação com guias espirituais; ajuda a fazer escolhas alinhadas 
com o caminho espiritual; activa as habilidades psíquicas; atrai energia para fortalecer o 
corpo; facilita a meditação; limpa os chakras; limpa a aura

Propriedades Emocionais: Ajuda a ganhar determinação; coragem espiritual

Propriedades Curativas: Ajuda com nervos danificados; Ajuda com desequilíbrios cerebrais e 
dano cerebral; estimula o funcionamento do cérebro

Harmoniza com:
Activar todo o corpo energético humano - Tanzanita, Azeztulita, Herderita, Petalita, Tectito 
do Tibete, Brookita, Natrolita, Escolecita, Quartzo de Satayaloka, Danburita, Moldavita
De um modo geral a Fenacita liga bem com - Calcita Merkabita, Calcita Elestial, Papagoíta e 
outras pedras dos chakras superiores

Notas da Dooney:



Pedra: Pietersita

Cor: Castanho, cores várias

Tipo:

Elemento: Tempestade

Chakras: 3º, 6º

Propriedades-chave: Discernimento, intuição, aumento da força de vontade, profecia, viagem 
interdimensional, auto-transformação

Propriedades Espirituais: Espiritualmente activante de maneira muito forte, catalisa 
experiências transformadoras, poderosa ajuda para a manifestação

Propriedades Emocionais: Reforça a força de vontade e traz auto-confiança e destemor

Propriedades Curativas: Aumenta a energia mental e física, reforça a vitalidade geral

Harmoniza com:

Notas da Dooney:



Pedra: Prehnita

Cor: Verde Claro

Tipo:

Elemento: Terra, Água

Chakras: 3º, 4º

Propriedades-chave: Paz interior, união do coração e da vontade, comunicação com seres 
não-físicos

Propriedades Espirituais: Ajuda a pessoa a estar sintonizada com as dimensões superiores 
através da consciência do coração

Propriedades Emocionais: Traz uma consciência pacífica, dissolve a preocupação e a 
inquietação

Propriedades Curativas: Ajuda os sistemas digestivo, circulatório, linfático e urinário

Harmoniza com:
De um modo geral a Prehnita liga bem com - Adamita, Jade, Smithsonita, Hemimorfita, 
Aragonita Azul, Tectito Dourado da Líbia, Heliodoro, Esmeralda, Moldavita, Natrolita, 
Escolecita, Herderita, Lepidolita Lilás e todas as Azeztulitas

Notas da Dooney: A Carol chama à Prehnita a “pedra reconfortante”



Pedra: Pirita

Cor: Dourado

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 3º

Propriedades-chave: Energia masculina; manifestação; acção, vitalidade, força de vontade; 
criatividade; confiança

Propriedades Espirituais: Integra energias de alta frequência no corpo; estimula a tomada de 
acção para criar abundância; estimula a energia criativa; expressão sexual saudável

Propriedades Emocionais: Encoraja a ultrapassar os medos e a tomar acção; encoraja a 
pessoa a ser dinâmica e confiante

Propriedades Curativas: Purifica infecções; estimula a função endócrina; ajuda com 
impotência masculina e infertilidade; ajuda com doenças da pele; ajuda com infecções virais

Harmoniza com:
Estimular Energia Sexual Masculina - Zincita, Cornalina

Notas da Dooney:



Pedra: Rodocrosita

Cor: Rosa, Vermelho

Tipo:

Elemento: Fogo, Água

Chakras: 3º, 4º

Propriedades-chave: Cura emocional; recuperar memórias perdidas e dons esquecidos; amor-
próprio, compaixão; pedra da alegria; paz interior; auto-perdão; coragem; pedra do amor e 
equilíbrio

Propriedades Espirituais: Ponte entre os chakras superiores e inferiores; ressoa com a 
Criança-Interior (inner child); coração corajoso; jovialidade; estimula a criatividade; ajuda a 
pessoa a alinhar-se com a frequência do amor; entusiasmo pela vida; sintonia com o Eu 
Superior

Propriedades Emocionais: recuperação de, reviver e libertar feridas emocionais; cura a 
Criança Interior (inner child); assiste no uso da vontade para criar a realidade; levanta a 
moral; ajuda a expressar os sentimentos; equilibra as emoções

Propriedades Curativas: Ajuda com desequilíbrios do sistema nervoso; anti-ansiedade, anti-
stress; ajuda no afastar de estimulantes; estimula a circulação; regula a pressão sanguínea; 
regula os orgãos reprodutivos; ajuda com enxaquecas; ajuda com a digestão

Harmoniza com:
De um modo geral a Rosocrocita liga bem com - Quartzo Rosa, Calcita Rosa, Rodonita, 
Morganita, Esmeralda, Granada Tsavorita
Recuperar partes perdidas da pessoa - Moldavita
Melhorar a Visão e Memória - Fenacita
Lembrar Vidas Passadas - Alexandrita, Opala de Oregon
Protecção e Ligação com a Terra (grounding) durante auto-cura - Turmalina Preta, Azeviche

Notas da Dooney:



Pedra: Rodonita

Cor: Rosa, Vermelho

Tipo:

Elemento: Fogo, Terra

Chakras: 1º, 4º

Propriedades-chave: Descobrir e desenvolver talentos escondidos; compaixão, amor, 
generosidade, altruísmo

Propriedades Espirituais: amor dirigido para fora da pessoa; usar dons recuperados; ajuda a 
pessoa a perceber o propósito/vocação dela própria; valorizar os dons e usá-los para o bem 
maior

Propriedades Emocionais: Pedra da auto-estima; dá certezas quanto ao propósito da própria 
pessoa; visão mais clara do caminho pessoal

Propriedades Curativas: Perda de peso; detoxificação e purificação; ajuda com pedras dos 
rins e da vesícula; cura do fígado 

Harmoniza com:
De um modo geral a Rodonita combina bem com - Quartzo Rosa, Calcita Rosa, Rodocrosita, 
Morganita, Esmeralda, Granada Tsavorita (todas pedras do coração)
Acordar o Eu Superior - Fenacita, Escolecita, Natrolita e Herderita
Limpar Energia Negativa - Sugilita e Quartzo Preto Tibetano
Manifestação de Sonhos - Granada Vermelha e Granada Tsavorita

Notas da Dooney:



Pedra:Quartzo Rosa

Cor: Rosa

Tipo:

Elemento: Água

Chakras: 4º

Propriedades-chave: Amor; brandura; cura emocional; libertar o stress; união com o divino

Propriedades Espirituais: Inspira a ser humilde mas poderoso; banha o corpo, mente e espírito 
na frequência de cura; luminoso; consciência amorosa de Cristo

Propriedades Emocionais: Calmante; liberta preocupações, medo, ansiedade e traumas 
emocionais passados; dissolve padrões alimentados pelo ego; inspira abertura para dar e 
receber amor, compaixão e bondade

Propriedades Curativas: Estabiliza trauma e desequilíbrios do coração; eleva o coração a 
frequências mais altas; especialmente indicado para bebés ou miúdos com corações fracos

Harmoniza com:
De um modo geral o Quartzo Rosa liga bem com - todas as pedras do coração (4º chakra); 
Rodonita, Calcita Rosa, Turmalina Rosa, Rodocrosita, Morganita, Esmeralda, Granada 
Tsavorita, Peridoto
Transformação Através Do Amor - Moldavita
Janela Para o Amor Divino - Fenacita, Natrolita, Escolecita

Notas da Dooney: Uma pedra que faz parte de qualquer inventário básico. Nós temos uma 
peça de 13 Kg que trouxémos de Quartzsite



Pedra: Rubi

Cor: Vermelho

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 1º

Propriedades-chave: Força Vital; coragem; paixão; força; entusiasmo; espírito aventureiro; 
espírito protector

Propriedades Espirituais: Estimula chakra da raiz; prazer em estar no mundo físico; domínio 
sobre como transformar pensamentos e intenções em realidades físicas; libertar traumas 
passados

Propriedades Emocionais: Mais envolvido com a vida; com mais vontade de estar no corpo; 
com mais amor para com o corpo e a existência humana

Propriedades Curativas: Cura 1º e 2º chakras; ajuda com a circulação deficiente nas pernas e 
nos pés; ajuda com a disfunção sexual e infertilidade; assiste na regulação do peso

Harmoniza com:
Auto-Controlo - Safira Azul
Mais Força Vital - Proustita, Cuprita e Zincita
Ligações Românticas - Quartzo Rosa e Morganita

Notas da Dooney:



Pedra: Rubi Zoisita

Cor: Vermelho e Verde

Tipo:

Elemento: Tempestade

Chakras: 1º, 4º, 6º

Propriedades-chave: Aumenta o desenvolvimento interior e exterior; desperta o verdadeiro 
ser da pessoa; envolvimento alegre com a vida; cura, aumento da força de vida

Propriedades Espirituais: Ensina a pessoa a crescer, a curar-se e desfrutar o momento; ajuda 
a pessoa a reconhecer o valor da vida; mostra como a morte é uma ilusão

Propriedades Emocionais: Alivia o pesar, raiva, desespero, falta de esperança, sentimentos de 
derrota; cura corpo emocional; promove cura

Propriedades Curativas: Serve como bálsamo para a experiência de uma doença terminal e a 
transição da morte

Harmoniza com:
De um modo geral o Rubi Zoisita liga bem com - Tanzanita, Apofilita, todos os tipos de 
Safira
Activar Chakra do Coração: Tugtupita

Notas da Dooney:



Pedra: Quartzo Rutilado

Cor: Branco, Castanho, Dourado, Incolor

Tipo:

Elemento: Tempestade

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Programável para sintonia, amplificação, aceleração e expansão da 
consciência; aceleração e estabilização de manifestações

Propriedades Espirituais: Ajuda com telepatia e intuição; amplifica o poder de manifestação 
da pessoa

Propriedades Emocionais: Intensifica sentimentos; acelera a catarse emocional; cria 
optimismo

Propriedades Curativas: Assiste para uma maior rapidez no processo de cura; ajuda na 
qualidade e crescimento do pelo e cabelo

Harmoniza com:
De um modo geral o Quartzo Rutilado combina bem com todos os tipo de Quartzo
O Quartzo Rutilado aumenta o poder da combinação “Sinergia dos 12“ - Fenacita, Tanzanita, 
Azeztulita, Herderita, Petalita, Tectito do Tibete, Brookita, Natrolita, Escolecita, Quartzo de 
Satayaloka, Danburita, Moldavita
Ligação às dimensões superiores - Calcita Merkabita, Calcita Elestial

Notas da Dooney:



Pedra: Selenita

Cor: Branco Nublado, Cinzento, Verde ou Castanho Dourado

Tipo: normalmente com a forma de varinha

Elemento: Vento

Chakras: 6º, 7º, 8º-14º

Propriedades-chave: Activação espiritual; comunhão com o Eu Superior, espíritos guias e 
anjos

Propriedades Espirituais: Limpa bloqueios e detritos etéricos; fluxo livre de energia nos 
chakras superiores

Propriedades Emocionais: Estimula o corpo emocional; impulsiona para mover em frente 
(dinâmica positiva); ultrapassar a estagnação

Propriedades Curativas: Estimula a cura com energia de alta frequência

Harmoniza com:
A Selenita combina bem com quase qualquer outra pedra. A Selenita é óptima para fazer 
ferramentas etéricas/espirituais, tais como fixar várias outras pedras a uma Selenita para que 
sirva de varinha; por exemplo, pode-se fixar uma pedra para cada chakra para fazer uma 
varinha a mimetizar os 7 chakras do corpo etérico humano e ter assim uma ferramenta para 
curar os chakras

Notas da Dooney: Para protecção colocar juntas Selenita, Danburita, Celestina e Estibinita. 
Ponha um montinho em cada canto da casa para que nenhumas entidades negativas se 
possam aproximar



Pedra: Serafinita

Cor: Verde Escuro com estrias prateadas

Tipo:

Elemento: Tempestade, Terra

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Auto-tratamento; regeneração; plenitude; ligação angélica; abertura; 
sensibilidade; revelação; purificação

Propriedades Espirituais: Liga o físico com o angélico; traz a cura ao corpo, mente, espírito e 
terra; comunicação com anjos e devas; chakra do coração; limpa a aura, chakras e meridianos

Propriedades Emocionais: Liberta energia emocional que não está a ajudar; traz energia 
alegre e luminosa; estimula o fluxo e elasticidade da energia para que a pessoa possa reagir às 
coisas de maneira equilibrada; clarifica os objectivos pessoais; alivia os sentimentos de 
solidão e abandono

Propriedades Curativas: Regula o crescimento e reprodução das células de todos os tipos de 
cancro; ajuda no geral com todos os tipos de desequilíbrios ou doenças sistémicas; fortalece 
o sangue; ajuda com a respiração celular e o transporte de nutrientes para as células; acalma 
hiperactividade

Harmoniza com:
De um modo geral a Serafinita liga bem com - Moldavita, Fenacita, Escolecita, Petalita, 
Tanzanita, Danburita, Azeztulita, Diamante de Herkimer, Tectite Tibetano, Charoíta
Ligação com o Divino Feminino - Azeztulita
Cura - Sugilita
Ligação com Espíritos da Natureza - Apofilita Verde
Ligação com a Terra (grounding)- Turmalina Preta
Contra Implantes de Energia e Ataques Psíquicos - Ametista ou Cornalina e Rubi

Notas da Dooney:



Pedra: Quartzo Fumado

Cor: Castanho

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 1º

Propriedades-chave: Ligação com a Terra (grounding); transformação de energias negativas; 
praticabilidade; organização; manifestação dos sonhos e inspirações da pessoa; protecção; 
cura

Propriedades Espirituais: Assiste a pessoa e receber e utilizar mais energia de alta frequência; 
ajuda com o alinhamento do corpo físico com o leque expandido de frequências de luz; 
purificante e protector

Propriedades Emocionais: Ajuda quando a pessoa resiste a estar no corpo; ajuda a mudar a 
realidade pessoal

Propriedades Curativas: Contraria os efeitos negativos da radiação, por exemplo: 
queimaduras, exposição a material radioactivo, terapia de radiação médica e exposição a 
radiação electromagnética

Harmoniza com:
De um modo geral o Quartzo Fumado liga bem com - Sugilita, Turmalina Preta, Azeviche, 
Obsidiana, Moldavita

Notas da Dooney: É uma pedra incrível... deve estar presente em qualquer “oficina de 
curandeiro”



Pedra: Sodalita

Cor: Azul Escuro

Tipo: forma cristais em dodecaedro!

Elemento: Vento

Chakras: 5º, 6º

Propriedades-chave: Acesso a habilidades subconscientes e intuitivas; melhor discernimento 
e habilidades mentais; intuição aprofundada; melhora a comunicação; camaradagem

Propriedades Espirituais: a percepção do caminho da pessoa; crescimento espiritual sem 
truques mágicos; acesso às leis universais; idealismo; verdade; ser verdadeiro consigo 
próprio

Propriedades Emocionais: Distância das preocupações do dia a dia; perspectiva mais alta e 
mais serena; paz; dissolve sentimentos de culpa

Propriedades Curativas: Regula a tensão; ajuda com a retenção de água; ajuda com a 
hidratação das células; limpa o sistema linfático, melhora o sistema imunitário; cura a 
garganta, laringe, cordas vocais

Harmoniza com:
Intuição - Iolita, Lápis Lazuli, Quartzo Azul Siberiano, Safira Azul, Lazulita
Alta Vibração - Moldavita
Nível Espiritual Mais Alto - Fenatica, Escolecita, Natrolita, Danburita, Herderita

Notas da Dooney: Eu recomendo muito que arrangem uma pedra destas para usarem se estão 
interessados em expandir as vossas habilidades psíquicas. Quando lhe pego já quase não 
consigo largá-la.



Pedra: Estibinita

Cor: Cinzento Metalizado

Tipo: As pedras com “espinhos” têm mais energia

Elemento: Terra

Chakras: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º

Propriedades-chave: Sintonia com novas frequências; transformação; novas perspectivas; 
prosperidade; fortalecimento do poder pessoal; purificante

Propriedades Espirituais: manifesta a luz no mundo físico; ajuda a incorporar frequências 
mais altas de meditação; precisa da intenção altamente focada

Propriedades Emocionais: Liberta o medo de explorar as dimensões superiores; purifica e 
liberta os detritos do corpo emocional

Propriedades Curativas: Canaliza energia de altas frequências e estabiliza-a no corpo; cura 
infecções de herpes; cura frieiras, queimaduras, cortes e feridas

Harmoniza com:
Revelação de Novas Perspectivas - Fenacita, Azeztulita, Herderita
Fortalecer Poder Pessoal - Cuprita, Heliodoro, Zincita
Contacto com Extraterrestres - Moldavita, Tectito Tibetano, Tectito Dourado da Líbia, 
Meteorito Palasito

Notas da Dooney: Informação da Carol Croft - Barreira de Protecção (nenhuma energia 
maligna consegue passar) - Danburita, Selenita, Celestina, Estibinita, certifique-se que as 
pedras se tocam; colocar nos quatro cantos da casa



Pedra: Sugilita

Cor: Roxo

Tipo:

Elemento: Vento

Chakras: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º

Propriedades-chave: Sonhos; protecção espiritual e purificação; ajuda a pessoa a tornar-se 
num farol de luz; integração; sensibilidade

Propriedades Espirituais: Estimula e abre o chakra da coroa; limpeza energética; esperança; 
optimismo; mantém a negatividade afastada; enche a aura de luz de alta frequência; é uma 
pedra boa para almas gentis e pessoas sensíveis à energia; encoraja a seguir os sonhos e as 
paixões; caminho certo e verdade interior

Propriedades Emocionais: ajuda a ultrapassar o desespero; dá força e coragem para 
manifestar os sonhos; lembra a pessoa da razão porque está no plano terráqueo; liberdade 
emocional; dissolve a hostilidade; alivia a tristeza e a dor

Propriedades Curativas: ajuda com os pesadelos, insónia, problemas em dormir; paz de 
espírito; acalma os nervos, liberta as preocupações; cura enxaquecas; ajuda com epilepsia; 
ajuda com problemas motores

Harmoniza com:
Combinação poderosa - Moldavita
Intensificação da Visão Psíquica - Fenacita, Natrolita, Herderita, Brookita, Escolecita
Ligação com a Terra (grounding) - Hematita
Aumenta o efeito de Protecção da Aura - Ametista

Notas da Dooney: Ponha uma Sugilita na fronha para ter sonhos interessantes



Pedra: Pedra do Sol

Cor: Laranja

Tipo:

Elemento: Fogo

Chakras: 2º, 3º

Propriedades-chave: Liderança, benevolência, força, abundância de bênçãos, energia 
masculina inspirada

Propriedades Espirituais: Inspira responsabilidade, convicção, benevolência; ajuda à 
prosperidade

Propriedades Emocionais: Encoraja uma atitude positiva e benevolente; ajuda a ultrapassar a 
falta de auto-confiança

Propriedades Curativas: Aquece o corpo; aumenta digestão, metabolismo e vitalidade; ajuda 
o sistema endócrino e o sistema reprodutivo

Harmoniza com:
De um modo geral a Pedra do Sol combina bem com - Pedra da Lua, Labradorita, Moldavita, 
Âmbar, Selenita, Labradorita Dourada, Prasiolita, Azeviche, Danburita, Larimar (Turquesa 
Dominicana), Quartzo

Notas da Dooney:



Pedra: Olho de Tigre

Cor: Tiras amarelas-castanhas, vermelhas, douradas, pretas

Tipo:

Elemento: Fogo, Terra

Chakras: 1º, 2º, 3º

Propriedades-chave: Equilíbrio entre extremos; discernimento; vitalidade; força; 
praticabilidade; justiça; claridade mental; intelecto; lógica; paradoxo, protecção contra mau-
olhado, demónios e feitiçaria; confunde inimigos

Propriedades Espirituais: Equilíbrio entre polaridades; equilíbrio entre o físico e o espiritual; 
realização do espírito através de tarefas mundanas; consciência de Cristo

Propriedades Emocionais: equilíbrio emocional; harmonia entre pontos de vista diferentes; 
harmonia nas relações; amor incondicional; compaixão; serve de bálsamo; fortalece a 
confiança

Propriedades Curativas: Fortifica o sangue; fortalece o sistema endócrino; equilibra as 
hormonas e a bioquímica

Harmoniza com:
De modo geral o Olho de Tigre liga bem com - todos os Quartzos, Malaquita, Charoíta, 
Serafinita, Jaspe
Transformação de bloqueios de energia - Moldavita

Notas da Dooney: Ponho uma pequena pepita de Olho de Tigre nas minhas Granadas Santas 
para que não sejam encontradas



Pedra: Topázio Azul

Cor: Azul

Tipo: Cristais com quatro lados

Elemento: Fogo

Chakras: 5º, 6º

Propriedades-chave: Melhor funcionamento da mente e comunicação; amplifica as 
habilidades psíquicas; calmante; melhora a habilidade para verbalizar aquilo que se quer 
manifestar; alinhamento com o universo

Propriedades Espirituais: Integração de lições; ganhar conhecimentos a partir das 
experiências; abre o chakra da garganta; comunicação com seres espiritualmente mais 
avançados

Propriedades Emocionais: Efeito de bálsamo calmante no corpo emocional; facilita a 
comunicação dos sentimentos e da verdade

Propriedades Curativas: Cura irritações na garganta; ajuda com problemas de fala; ajuda a 
ultrapassar o medo de falar em público; ajuda a curar a tiróide hiperactiva (apenas o topázio 
azul natural); ajuda com problemas do pescoço e garganta; cura enxaquecas

Harmoniza com:
De um modo geral o Topázio Azul combina bem com a Ametista.

Notas da Dooney:



Pedra: Turmalina Rosa

Cor: Rosa

Tipo:

Elemento: Água

Chakras: 4º

Propriedades-chave: Amor, cura emocional

Propriedades Espirituais: Encoraja a pessoa a tornar-se num farol de energia do amor

Propriedades Emocionais: Ajuda a tratar buracos no campo áurico causados por feridas 
emocionais

Propriedades Curativas: Assiste o coração, pulmões e o sistema nervoso parassimpático

Harmoniza com:
De um modo geral a Turmalina Rosa combina bem com - Quartzo Rosa, Morganita, Kunzita, 
Thulita, Rosophia, Rodocrosita, Malaquita, Dioptásio, Calcita Rosa e Azeztulita Rosa de 
Satyaloka

Notas da Dooney:



Pedra: Turmalina Preta

Cor: Preto

Tipo:

Elemento: Terra

Chakras: 1º

Propriedades-chave: Purificação, protecção, ligação com a Terra (grounding)

Propriedades Espirituais: Ajuda com manter a ligação com a Terra (grounding) e ajuda com a 
limpeza do campo energético

Propriedades Emocionais: Ajuda a dissolver preocupações, medo, espírito crítico, vergonha e 
outras emoções tóxicas

Propriedades Curativas: Assiste na purificação do corpo, eliminando substâncias tóxicas

Harmoniza com:
De um modo geral a Turmalina Preta combina bem com - Azeviche, Obsidiana, Granada 
Preta Andradita, Quartzo Fumado, Sugilita, Charoíta, Ametista, Hematita

Notas da Dooney:



Pedra: Turquesa

Cor: Azul Claro

Tipo:

Elemento: Tempestade

Chakras: 5º

Propriedades-chave: Plenitude; comunicação; expansão espiritual

Propriedades Espirituais: Estimula e harmoniza o chakra da garganta; sabedoria das 
experiências de vida; providencia equilíbrio, serenidade, paz; levanta os espíritos vergados; 
partilha de discernimento

Propriedades Emocionais: Encoraja a pessoa a perdoar-se; encoraja a pessoa a aceitar-se; 
liberta os arrependimentos; compaixão, perdoar os outros

Propriedades Curativas: Melhora a oxigenação do sangue; aumenta o prana no corpo físico

Harmoniza com:
De um modo geral a Turquesa combina bem com - Sílica-Gema, Shattuckita, Crisocola, 
Ajoíta, Malaquita, Azurita, todos os tipos de Calcita, Smithsonita, Hemimorfita
Cura Tranquilizante para o Corpo Emocional - Larimar (Turquesa Dominicana)

Notas da Dooney:



É muito fácil encontrar aquilo que procura neste PDF - é só fazer uso da ferramenta 
“procurar” (atalhos: ícone da lupa; Ctrl+P; Ctrl+F). Algumas pedras não estão por ordem 
alfabética.

As informações deste PDF são apenas para pesquisa e não servem como recomendações 
médicas para qualquer sintoma ou doença. A intenção não é dar conselhos médicos. Se 
estiver à procura de tratamento procure um profissional de saúde licenciado.

Activar todo o corpo energético humano - Fenacita, Tanzanita, Azeztulita,
Herderita, Petalita, Tectito do Tibete, Brookita, Natrolita, Escolecita, Quartzo de Satayaloka,
Danburita, Moldavita

Fontes:
1. “The Book of Stones” - Robert Simmons & Naisha Ahsian
2. “Love is in the Earth” - Melody
3. “The Essential Crystal Handbook” - Simon & Sue Lilly
4. “Crystal Power, Crystal Healing” - Michael Gienger

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traduzido e adaptado do original:
http://www.donebydooney.com/CrystalDatabase.pdf

http://www.orgonite-portugal.com


