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Introdução
O meu nome é Pedro Neves e desde muito jovem senti uma atracão muito forte
pelos minerais. Tinha eu cinco anos de idade e vivia num local onde estavam realizando
as obras para fazerem as estradas. Nesses locais onde deixavam o material para
construção das estradas encontravam-se cristais de quartzo e de calcita e onde eu mesmo
os apanhava e juntava em pequenas caixas de plástico com todo o fascínio do mundo, em
ter esses mesmos minerais que tanto me atraiam.
Andava sempre com esse recipiente de plástico como se trata-se do meu tesouro
que tanto estimava e passava tardes inteiras buscando-os com os raios de sol a iluminar
esses lindos cristais que tanto eu estimo e que me seleccionaram para que os guarda-se
junto a mim ate aos dias de hoje.
Existe uma ligação muito forte entre os minerais e as pessoas. Sua estrutura, seu
brilho, sua beleza e suas formas únicas fazem com que os mesmos façam parte de nós,
como eles de nós mesmos..
Neste livro vou colocar alguns minerais e quais as suas propriedades e onde e
quando nos podem ajudar.
Colocarei fotos dos minerais que utilizo em meus tratamentos. Desde já ressalto
que o tratamento com minerais em termos de tratamento em comparação com a medicina
ocidental(pseudo ciência e ciência actual), demora mais tempo que os tratamentos
tradicionais mas com um beneficio que ate agora é impossível ter com a medicina
moderna, que são os efeitos nefastos dos efeitos ditos secundários da medicina moderna.

Chacras e sua Historia

Veremos uma descrição histórica sobre os principais chacras no corpo humano, e
onde se situam os mesmos no nosso corpo humano, para que nos auxilie na utilização dos
minerais.
Na versão do hinduísmo temos só seis chacras mas irei abortar a versão da
teosofia esotérica na qual temos sete chacras. Sete chacras que estão interligados ao
numero da sorte e ás cores do arco-íris ou aos dias da semana.
Os chacras estão interligados entre si por canais que se podem chamar de nadis,
onde circula prana (energia interior). Meditando com minerais sobre os chacras podemos
obter equilíbrio na energia interior e ajudar-nos a nível emocional e físico. Varias culturas
no passado e no presente também tinham e tem uma representação dos chacras tais como:
Na cultura Persa existem mistérios que falam sobre passar pelas sete grutas e cada
uma delas representa um nível de iniciação.
Na cultura Grega, Platão refere-se ás sete rodas do destino e existem também os
mistérios das sete barreiras que tem de passar os discípulos de Eliseu.

Platão

Na cultura romana faziam referencia ao culto militar (Mitras) em que tinham sete
hierarquias e das sete esferas planetária que tinha de passar a alma para ser um herói. De
salientar que este ritual tem suas origens na cultura Persa. Os sete rituais tem o seguinte
nome:
1- Corax
2- Cryphius
3- Miles
4- Leo
5- Perses
6- Heliodromus
7- Pater

Ritual e iniciação do discípulo

Também na maçonaria existe a pirâmide dos sete escalões e que no topo existe o
olho que tudo vê.

Chacras Principais

Temos sete chacras principais e cada um esta conectado com uma cor. Cada
chacra também esta conectado a órgãos vitais no corpo humano e o mesmo principio se
aplica para as plantas e os animais ou seja, qualquer entidade viva. Abaixo descrevo os
principais chacras com suas cores e respectivos minerais.

Representação dos sete chacras

1 – Chacra Raiz situado na base da coluna vertebral. Representado pela cor vermelha. As
suas características energéticas estão ligadas á parte física e aos bens materiais, também
influi no relacionamento com a família. Ligação com os rins e glândulas supra-renais.
Um dos minerais que selecciono entre muitos com as mesmas características em
relação á sua cor é o jacinto que utilizo em terapias. Abaixo coloco uma foto do mineral.

Muladhara

Mineral Jacinto

2 – Chacra Sacro ou Esplénico situado entre o umbigo e o osso púbico podendo a zona
variar um pouco de pessoa para pessoa. Representado pela cor laranja. A suas
características energéticas estão ligadas á criatividade, traumas e ligação com os órgãos
sexuais.
Um dos minerais que selecciono entre muitos com as mesmas características em
relação á sua cor é a calcita laranja que utilizo em terapias. Abaixo coloco uma foto do
mineral.

Svadhisthana

Calcita

3 – Chacra Plexo Solar situado na zona do estômago. Representado pela cor amarela. As
suas características energéticas estão ligadas ao sistema digestivo dos alimentos e das
emoções de segurança ou insegurança pessoal, estando associado também aos órgãos do
baço, fígado, vesícula biliar e estômago.
Um dos minerais que selecciono entre muitos com as mesmas características em
relação á sua cor é o topacio que utilizo em terapias. Abaixo coloco uma foto do mineral.

Manipura

Topázio

4 – Chacra Coração situado na zona do coração. Representado pela cor verde. As suas
características energéticas estão ligadas a esperança, amor, ódio ou ressentimentos. Podese denominar que seja o chacra do equilíbrio ou desequilíbrio. Associado ao sistema
circulatório e pulmões.
Um dos minerais que selecciono entre muitos com as mesmas características em
relação á sua cor é a turmalina verde ou verdelita que utilizo em terapias. Abaixo coloco
uma foto do mineral.

Anahata

Turmalina

5 – Chacra Garganta situado na zona da garganta. Representado pela cor azul claro. As
suas características energéticas estão ligadas ao centro de expressão verbal e sem ser
verbal. Associado aos órgãos dos ouvidos, voz e garganta.
Um dos minerais que selecciono entre muitos com as mesmas características em
relação á sua cor é a agua marinha que utilizo em terapias. Abaixo coloco uma foto do
mineral.

Vishuda

Agua marinha

6 – Chacra Terceiro Olho ou Frontal situado no meio da testa acima das sobrancelhas.
Representado pela cor Azul Índigo. As suas características energéticas estão ligadas á
percepção extra-sensorial sendo o centro da intuição. Associado aos órgãos do sistema
nervoso, olhos, nariz, glândulas pineal e cérebro.
Um dos minerais que selecciono entre muitos com as mesmas características em
relação á sua cor é a cavansita que utilizo em terapias. Abaixo coloco uma foto do
mineral.

Ajna

Cavansita

7 – Chacra Coronal situado na parte superior da cabeça. Representado pela cor violeta.
As suas características energéticas são as da comunicação com outras dimensões
superiores a nossa, comunicação com o EU superior e o centro da espiritualidade.
Um dos minerais que selecciono entre muitos com as mesmas características em
relação á sua cor é o fluorita violeta que utilizo em terapias. Abaixo coloco uma foto do
mineral.

Sahasrara

Fluorita

Meditação com minerais “Especiais”

Classifico como minerais dito “especiais” aqueles com os quais obtive resultados
muito positivos na meditação. Alguns dos quais coloco aqui e descrevo a sua utilização.

Larimar: Mineral com o qual nos podemos conectar com consciências de civilizações
antigas, realizando meditação. Larimar é um mineral que transmite paz, sabedoria e
iluminação na nossa vida. Com tonalidades azul e branco é um mineral que fascina
aquele que o tenha para realizar sua meditação.

Larimar

Turmalinas: São minerais extraordinários pela sua apresentação de gama de cores, ao
qual podemos denominar de mineral muito completo devido a abranger todo o espectro
de cores existentes na natureza e que podemos utilizar em qualquer dos chacras
existentes. A suas cores podem ser desde verdes, cor de melancia, azuis, castanhos,
brancos, multicores ou negros.

Turmalina multicor
Meteoritos: Também são utilizados na meditação. Os mesmos tem uma ligação estreita e
única com o nosso universo e com as entidades energéticas que habitam nele.
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