Natif
Propriedades das Pedras
ÁGATA NATURAL – Traz proteção. Alivia a constipação. Bom para adivinhação / visualização.
Poderoso curador. Bom para equilibrar a energia sexual.
ÁGATA PÊSSEGO - Bom para canalizar/segurança emocional/energia. Fortalece a aura e atua como
um escudo / fidelidade nas relações. Desperta talentos naturais. Libertação de vícios.
AMETISTA – E a pedra da meditação por excelência. Reflete a energia transmutadora do raio violeta.
Ajuda a eliminar raiva/medo /ansiedade. Conduz a mudança da consciência de um estado desperto
normal para as regiões da conscientização alterada. Auxilia tratamentos de dores de
cabeça/enxaqueca/insônia. Possui fortes qualidades protetoras. Aumenta habilidades físicas.
AVENTURINA - Auxilia como relaxante da ansiedade e do medo. Equilíbrio emocional e profissional.
Traz alegria e levanta a moral. Fortalece o sangue. Atua contra a queda de cabelo.
BRONZITA -

Absorve energias negativas. Falta de ar. Acalma o temperamento. Renovação.

Proteção a alma.
CALCITA - Útil para ensinar / estudar/ especialmente arte e ciência. Bom para os rins/ pâncreas /
bexiga. Bom para a viagem astral e canalizações. Acalma e equilibra o yin/yang.
CIANITA – Fortalece o chakra da garganta, o centro da fala. Auxilia na comunicação e acalma os nervos.
Concentração. Trabalha emoções densas. Aumenta amor incondicional.
CITRINO - Desintoxicação dos corpos físico/emocional/mental. Fortalece o metabolismo. Faz surgir a
auto-estima. Diminui tendências autodestrutivas. Conduz à leveza do coração/ternura/esperança.
Aquecedor e energizador. Atrai abundância.
CORNALINA – A pedra do bem estar. Ajuda nos estudos/ memória/ inspiração/ discursos / voz. Bom
para revitalizar o sangue. Auxilia em casos de raiva/ confusão / ciúmes. Alinhamento dos chakras.
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CRISTAL - Ativa e aumenta as glândulas pineal e pituitária. Equilibrador emocional. Amplia as formas de
pensamento. Excelente para meditação.
HOWLITA - Transmite força de vontade e neutraliza energias negativas. Fortalece ossos e juntas.
Excelente contra raiva e irritabilidade. Tem efeitos diuréticos. Indicado para sono agitado.
JADE – Purificação e equilíbrio físico/emocional/mental/espiritual. Acalma a mente. Facilita viagem
astral e interpretação de sonhos. Faz conexão com civilizações antigas e traz sabedoria, proteção e
paz. Atua no acesso xamânico ao mundo espiritual.
JADE RUBI - Purifica e traz equilíbrio emocional. Favorece a viagem astral. Remove obstáculos.
Aumenta a alegria de viver e acalma a mente.
JASPE FLORESTA - Sucesso. Saúde. Equilíbrio emocional.
JASPE PICTURE - Alegria de viver e bem estar. Intuição. Previsão do futuro. Equilíbrio emocional.
JASPE AMARELO - Nervosismo. Insônia. Auto-conheciento. Fortalecimento da memória.
Compreensão para com o próximo.
JASPE VERMELHO - Traz paz interior e satisfação. Indicado para o sistema nervoso, excesso de peso,
acúmulo de gordura, bexiga, vício fumo e álcool. Ativa a energia sexual.
LABRADORITA - Sensibilidade a mudanças meteorológicas. Fortalece a memória. Harmonia espiritual.
Doenças reumáticas e dos ossos. Pressão baixa.
LÁPIS-LÁZULI - Aumenta as energias positivas. Ilumina a alma. Promove a intuição. Proporciona
profunda meditação. Ajuda a reduzir pressão arterial alta. Estimula o amor e a amizade.
LEOPARDITA -

Dilui depressões e sentimentos de culpa. Ajuda a respeitar a natureza.

Garra e otimismo.
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OLHO-DE-TIGRE - Pedra de proteção em geral. Eleva a capacidade de raciocínio e iniciativa. Clareza do
pensamento. Abre a visão. Oportunidades.
ÔNIX - Harmoniza momentos difíceis. Melhora melancolia e depressão. Aumenta a concentração
mental. Indicado para inflamações de pele, audição, fortalecimento dos sentidos e autocontrole.
PEDRA DA LUA – Auxilia na sabedoria/ paixão/ mudanças/ inícios/ fins/ intuição/ insight / criatividade.
Ajuda as mulheres em termos de gravidez/ parto/ hormônios / sexualidade. Remove bloqueios
energéticos.
PEDRA-DO-SOL - Traz vitalidade/ abundância / longevidade. Traz força / energia. Ajuda em casos de
confiança / stress. Oferece proteção contra os maus espíritos. Pedra de meditação. Força de luz.
Compaixão. Alegria de viver.
QUARTZO-ROSA - Pedra que incentiva o amor. Regula as energias emocionais. Tem função calmante.
Felicidade. Perdão. Trabalha traumas da infância.
RODONITA – Pedra da modificação. Fortalece a autoconfiança. Alivia a ansiedade. Bem-estar
emocional. Indicada para recomeços, descontração, sucesso, solução de conflitos e coragem. Auxilia
o pâncreas.
SODALITA - Alivia o medo e sensação de culpa. Acalma e clareia a mente. Ajuda a ser mais objetivo e
menos critico sobre os modos de lidar com a existência. Desperta a terceira visão preparando a mente
para receber o conhecimento intuitivo. Acaba com a ilusão. Aumenta a comunicação e a expressão
criativa. Equilibra o metabolismo e sistema linfático.
TURQUESA - Tonifica e fortalece o corpo inteiro. Regenera o tecido. Sucesso comercial.
Atrai novas amizades.
UNAKITA – Ajuda a superar bloqueios auto-impostos. Boa para a fertilidade. Auxilia a estar no
momento presente, aceitando as experiências passadas. Anti-depressiva Harmonia corporal.
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