
Talismã de cristal 
Propriedades das pedras

Ágata: Pedra de proteção, saúde e sorte. Ajuda no 
equilíbrio físico e mental. Protege o lar gerando bem-estar.
Ágata blue lace: Promove paz de espírito. É eficaz para 
ativar e curar o chacra da garganta.
Ágata crazy lace: Aumenta energia física.
Ágata musgo: Pedra benéfica para quem trabalha na 
agricultura ou botânica. Diminui as dores do parto e 
garante um nascimento tranquilo.
Ágata de fogo: Influência o sistema endócrino e estimula 
as células da memória.
Água marinha: Pedra que transmite paz, alegria e 
felicidade, especialmente nos relacionamentos.
Albita: Auxilia na cura da depressão. Ajuda o sistema 
imunológico e em problemas respiratórios. Pedra 
antiestresse.
Amazonita: Pedra do sucesso, sorte e elevação espiritual. 
Acalma o coração e o sistema nervoso.
Âmbar: Acalma o bebê e o tranquiliza a fase de dentição, 
ajuda no funcionamento corporal, possui funções 
analgésicas e anti-inflamatórias.
Angelita: Aumenta o desenvolvimento espiritual e a 
iluminação do corpo e da mente.
Ametista: Transmuta as energias negativas. É uma pedra 
calmante, pois ajuda a controlar os vícios e os maus 
hábitos, a dor, a ansiedade e a insônia.
Ametrino: Pedra com grande capacidade de regular o 
equilíbrio emocional, espiritual e mental. Ótima para 
meditação. 
Apatita: Pedra calmante. Auxilia no emagrecimento, pois 
ajuda a eliminar a fome. A apatita está relacionada ao 
amor incondicional, ela dispersa pensamentos confusos, 
melhorando a concentração e estimula a clarividência.
Aragonita: Ajuda no equilíbrio físico e mental.
Azeviche: é um poderoso amuleto de proteção espiritual. 
Utilizado como um escudo nos protege contra doenças, 
evita situações violentas, afasta pessoas negativas e 
bloqueia ataques de magia negra e inveja.
Azurita: Melhora a meditação e a telepatia. Ajuda a 
desenvolver o autoconhecimento.
Barita: Ajuda a eliminar as radiações eletromagnéticas.
Berilo: Favorece a comunicação com as pessoas. 
Fortalece a aura e transmite felicidade.

Bronzita: Afasta pensamentos negativos e inveja. Ótimo 
amuleto contra magias. Provoca serenidade e bem-estar.
Calcedônia: Ajuda a tornar as pessoas mais positivas. 
Alivia pesadelos deixando o sono tranquilo.
Calcita amarela: Ajuda na memorização. Pedra 
relacionada ao intelecto e a sabedoria.
Calcita azul: Equilibra as emoções, remove bloqueios 
para que as emoções possam fluir livremente. Reduz a 
intensidade dos traumas.
Calcita laranja: Afasta a negatividade. Favorece o fluxo 
de energia criativa.
Calcita mel: Melhora a capacidade mental. Deixa a 
pessoa mais sábia e inteligente.
Calcita óptica: Possui a propriedade da refração dupla, 
melhora a visão.
Cianita azul: Pedra que cura problemas de garganta, 
laringe e rouquidão (espada de são miguel). 
Cianita preta: Pedra eficiente para limpeza da aura e da 
psique. Ela remove a negatividade do corpo. 
Citrino: Pedra do sucesso profissional e do dinheiro. 
Auxilia em problemas de má digestão, infecção renal e 
bexiga.
Charoíta: Transmuta a negatividade e purifica o corpo. 
Regula a pressão e o batimento cardíaco.
Crisoprásio: Pedra da esperança, força e coragem. É 
calmante e transmite equilíbrio. Indicada para problemas 
de circulação sanguínea.
Crisocola: Aumenta o amor-próprio; alivia medos, culpas 
e ilusões.
Cornalina: Favorece a concentração, a memória e 
ampliação da capacidade mental.
Ajuda a tomar decisões corretas em casos de amor ou 
amizade.
Diopsídio: Ajuda a diminuir febres, dores e espasmos 
musculares.
Dolomita: Ajuda a eliminar a tristeza, purifica o corpo e a 
alma. Bom contra doenças de pele e dos ossos.
Enxofre: Pedra de proteção. Através da limpeza 
energética, ajuda a eliminar a raiva e o egoísmo. O 
enxofre é famoso por apresentar propriedades 
antissépticas.
Esmeralda: É uma pedra rejuvenescedora. Purifica e 
equilibra o interior, o emocional e o físico da pessoa. Seu 
uso constante favorece a aquisição de riqueza.
Estromatólito: Ajuda na concentração. Excelente para os 
ossos devido ao cálcio.

Fluorita: Beneficia os dentes e os ossos. Alivia a artrite, o 
reumatismo e dores na coluna.
Fuchsita: ajuda a melhorar a criatividade e a imaginação. 
Ótima para aprimorar a apreciação da arte.
Galena: Ótima para mente e experiência telepáticas.
Granada: Pedra estimuladora sexual. Regula a circulação 
sanguínea e fortalece o coração.
Heliodoro: Aumenta a percepção psíquica, o otimismo e a 
felicidade. Esta pedra melhora os vínculos do 
relacionamento amoroso. É utilizado como amuleto 
protetor contra tempestades
Heliotrópio: Pedra que proporciona coragem, elimina o 
medo e a raiva. Reforça e protege o sistema imunológico.
Hematita: Pedra de cura, filtra o sangue e fortalece os 
órgãos purificadores; fígado, rins e baço. Atua contra a 
ansiedade e o estresse.
Howlita: É uma pedra calmante. Fortalece ossos e juntas. 
Tem efeito diurético regulando o metabolismo. Equilibra a 
absorção de cálcio.
Hidenita: Pedra de ligação espiritual, iluminação, 
compaixão e paz. Tem ação sedativa devido ao lítio.
Iolita: Promove aumento da responsabilidade.
Jade Nefrita: Pedra de cura, sabedoria e amor. Purifica e 
traz equilíbrio emocional da mente e da alma.
Jade Jadeíta: pedra de cura, magia e poder. Purifica os 
centros de energia, promovendo harmonia.
Jaspe bola: Reduz insegurança.
Jaspe crocodilo: Pedra de aterramento, sintoniza a 
pessoa com o planeta.
Jaspe dálmata: Proporciona aumento na união dos 
relacionamentos e estimula à lealdade. Fornece 
autocontrole em qualquer circunstância, estimula o senso 
de humor e protege contra depressão.
Jaspe elefante: Auxilia nos problemas com o sangue e 
aparelho circulatório. Traz alívio aos pesadelos e 
distúrbios do sono.
Jaspe estrelado: Harmoniza o lado espiritual.
Jaspe florido: Pedra da alegria
Jaspe leopardita: Trabalha o sucesso e a criatividade. 
Indicada para executivos.
Jaspe marrom: Ajuda a dar mais confiança, pedra 
antidepressiva.
Jaspe porcelana: Pedra de cura, atua no sistema 
digestivo.
Jaspe sanguíneo e vermelho: Protege contra a 
negatividade, acalma os nervos e ajuda a estimular a 



circulação. Indicado na gravidez.
Jaspe zebra: Pedra da cura.
Jaspe pele de cobra: Protege dos que invejam suas 
conquistas. Deixa você largar hábitos antigos e encoraja 
mudanças.
Jaspe mookaita: Instiga novas experiências, fortalece o 
sistema imunológico, curando feridas e purificando o 
corpo.
Jaspe norina: Promove conforto e segurança.
Kunzita: Pedra do amor, utilizada para equilibrar as 
emoções.
Labradorita: Acalma e equilibra a alma e a aura, atenua 
explosões de raiva e fortalece a memória.
Lápis lazúli: Aumenta as energias positivas. É uma pedra 
que proporciona uma profunda meditação e possui 
propriedades de cura e de purificação.
Larimar: Pedra com a energia das águas. Traz paz e 
claridade, emitindo energia de cura e amor.
Lepidolita (mica rosa): Ajuda a acabar com a depressão, 
estresse, e distúrbios do sono.
Limonita: Boa para circulação e amnésia.
Madrepérola / Pérola: Pedra de renovação, símbolo lunar 
ligado à  mulher e ao equilíbrio dos sentimentos, 
criatividade e a pureza. 
Magnetita: Melhora a circulação do sangue. Atrai amor, 
sorte e saúde. Ajuda na meditação.
Mangano: Purifica e abranda os sentimentos mais 
elevados do coração. Traz tolerância, empatia, amor, 
aceitação e atitude de viver e deixar viver.
Malaquita: Pedra de equilíbrio e sucesso. Limpa a alma. 
Aumenta o sistema imunológico. Libera o corpo de 
energias negativas.
Morganita: Alivia o estresse, auxilia no sistema nervoso e 
na sensibilidade do amor pleno.
Obsidiana flocos de neve: Pedra da luz. Protege contra 
as energias negativas.
Obsidiana mogno: Pedra de proteção.
Obsidiana negra: Protetora, repele a negatividade e 
dispersa pensamentos cruéis.
Olho de boi: Ajuda a ter consciência e clareza de 
pensamento, proteção e coragem.
Olho de gato: Pedra da intuição. Atua na determinação, 
força mental, força de vontade e ajuda a vencer 
obstáculos.
Olho de tigre: Pedra de proteção, afasta o olho grande e 
ajuda a pensar mais claramente.
Olho de falcão: Pedra que ajuda a percepção de si 

próprio e de seu entorno. Afasta pessoas más e invejosas.
Ônix: Aumenta a concentração mental e promove o 
autocontrole. Usada para proteção, autodefesa contra 
negatividade. Alivia a apatia e o estresse.
Ônix argentino (travertino listrado):Pedra de 
ancoramento. É utilizada para eliminar mágoas, aumentar 
o autocontrole e para ajudar a tomar decisões.
Opala de fogo: traz luz para a alma, afasta a depressão e 
gera equilíbrio dos chacras. Pedra da fé e criatividade, 
indicada para melhorar os negócios.
Opala rosa: É uma pedra de paz e tranquilidade para a 
aura.
Pedra da lua: Pedra da mulher, ajuda na menstruação, 
alterações hormonais, incômodos físicos e psíquicos, 
fertilidade.
Pedra do sol: É uma pedra que traz luz, diminui a 
melancolia e depressão. Na meditação, envolve a pessoa 
com um manto de luz que mantém as influências 
negativas à distância.
Pedra da cruz (quiastolita): É a pedra da sorte por 
excelência, atrai riqueza, amor e poder.
Pirita: traz prosperidade e dinheiro. Regula os fluídos do 
corpo, gerando harmonia para os órgãos e glândulas.
Purpurita: Excelente para combater o estresse. Permite 
verbalizar seus pensamentos com clareza.
Pietersita (tempest stone): Acalma e diminui a ansiedade 
e estresse.
Quartzo rosa: Pedra que incentiva o amor. Regula abalos 
emocionais como tristezas, temores, ressentimentos e 
mágoas, trazendo a realização pessoal e a paz interior.
Quartzo azul: favorece as relações e a expressão. Pedra 
da paciência, tolerância e compaixão. É calmante, anti-
inflamatório e regula os hormônios.
Quartzo rutilado: Pedra calmante sobre a mente, da 
proteção e do sucesso. Propicia bem-estar, harmonia e 
ajuda no raciocínio.
Quartzo fumê: Neutraliza energias negativas. Aumenta a 
criatividade e alegria. Equilibra as emoções. Talismã de 
boa sorte.
Quartzo incolor: Proporciona clareza de pensamentos, 
harmonia e equilíbrio. Estimula as funções cerebrais 
ampliando o poder de receber e transmitir energia.
Quartzo verde: Pedra de cura. Restaura o equilíbrio e 
promove o bem-estar.
Quartzo negro: Protege e purifica, utilizado para purificar 
salas de meditação e cura.

Quartzo leitoso: Substitui o quartzo incolor mas com 
efeito mais lento e suave, contudo eficaz.
Quartzo tangerina: Excelente para traumas e choques. 
Ótima para terapias de vidas passadas.
Rodocrosita: Boa para depressão, pois melhora a 
autoestima. Ajuda na infertilidade e gera maior satisfação 
e amor sincero. Ajuda no processo criativo.
Rodonita: Alivia a ansiedade e o cansaço mental. 
Promove a calma e um sentimento de confiança.
Rubi: Protege contra os agouros de pessoas invejosas. 
Aumenta a confiança e o poder de liderança.
Safira: Boa para depressão, pois melhora o ânimo. 
Acalma os nervos e ajuda na concentração.
Selenita: Pedra de limpeza e energização.
Serpentina: Traz serenidade e equilibra o humor, ajuda 
no bom senso. Auxilia no sistema digestivo.
Sodalita: Ajuda a ativar o pensamento lógico. Favorece a 
comunicação e a expressão criativa. Melhora o equilíbrio 
emocional.
Sardônix: Pedra de poder, força e proteção.
Topázio: Suaviza a raiva e as preocupações; fornece 
ajuda no equilíbrio emocional e espiritual; aumenta e 
capacidade telepática; ajuda na regeneração dos tecidos.
Shungita: É chamada de pedra da vida pelas suas 
propriedades curativas, antiviral e antibacterecida.
Topázio imperial: Melhora problemas com o sono, 
depressão e o mau humor, transmitindo felicidade.
Turmalina negra: Repele as energias negativas, raiva, 
ressentimentos, contra inveja e reduz as tendências 
neuróticas.
Turmalina rosa: Pedra com alto poder de cura. Purifica o 
sangue e acalma o coração. Desenvolve o amor-próprio, 
gera alegria e entusiasmo na vida.
Turmalina verde: Pedra curativa em todos os sentidos. 
Purifica e fortalece o sistema nervoso. Alivia a fadiga e a 
exaustão.
Turquesa: Proporciona uma sensação de bem-estar ao 
organismo. Transmite alegria.
Unakita: Equilibra o yin yang, antidepressiva e diminui 
tensões.
Zoisita: Tira a preguiça, aumenta criatividade.
Zeolita-Grupo (Estilbita, Escolecita etc...): Poderosas 
pedras de limpeza, usada para purificação de ambientes.
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