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12 Matriarcas - 12 Cristais de Porugal

Olá!

Grata por adquirires este kit de minerais de Portugal!
Este boocklet acompanha os minerais e os rituais descritos na Agenda da Loba 2021. E é com enorme
prazer que estaremos juntas nesta viagem interior que nos despertará para a magia interna que cada
uma de nós encerra. 

Estaremos jutas em todas as lunações despertando uma a uma, curando quando a outra se cura!
Bem-vinda!

Joana Pinto
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Calcite laranja Portuguesa – Estremoz, Alentejo. 
(Matriarca das Relações) 

Associada à criatividade, à alegria e positivismo a calcite laranja está relacionada com o segundo chakra. A calcite laranja, é a
pedra da organização no plano físico, a sua energia transmite à mente, através do segundo chakra, novos conceitos de saúde e
bem-estar, reprogramando velhos padrões. A calcite laranja ativa o nosso lado criativo, permitindo manter-nos em sintonia
com os ciclos da vida e com a comunidade de seres que nos rodeiam, tanto pessoas como animais, plantas, espíritos da floresta.
Como está relacionada com o segundo chakra, transmite uma energia solar permitindo sermos mais criativos e positivos na
forma como trabalhamos as nossas emoções.

Primeira Lunação
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Quartzo Fumado Português – Mangualde, Viseu. 
(Matriarca da Sabedoria) 

O Quartzo fumado é um ser muito especial. É um mineral que para além de nos enraizar, liberta-nos de mágoas passadas, foca
o momento presente mas fortalece a nossa ligação à terra, ás nossas raízes e tradições. Desta forma, fortes, seguras e resilientes,
o quartzo fumado prepara a nossa energia para os desafios diários sem o confronto com o ego.

Segunda Lunação
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Obsidiana negra – México. 
(Matriarca das Leis Divinas) 

A Obsidiana é dos minerais que se a terra me permite, eu diria mais estranhos que conheço! Estranhos no bom sentido.
Estranhos porque a obsidiana molda-se a ti, toma a tua forma e vai agir acarinhando a tua luz e a tua sombra. Não é como
dizem muitos livros, que apenas lhe atribuem conotações negativas ou exigem  ''cuidado'' com a manipulação deste mineral. A
obsidiana é mágica, a rainha das curadoras, a Hekate dos minerais. Mágica, materna, regeneradora, transmutadora, e
purificadora da energia.

Terceira Lunação
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Lepidulite Portuguesa – Guarda. 
(Matriarca da Visão) 

Este mineral é tão bonito quanto a sua vibração! Prefiro a lepidolite portuguesa em bruto. A lepidolite, tem uma frequência
alta, que ativa a terceira visão e liga-nos aos mundos invisíveis, aos reinos etéreos. A lepidulite é conhecida como a  ''Pedra da
Paz'', pois acalma, promove aceitação e confiança. Ou ainda, conhecida como a  ''pedra da transição'', pois ajuda em momentos
de mudança e transição, na capacidade de vermos para além do obvio, na capacidade de intuirmos o certo e mantermos o
pensamento positivo.

Quarta Lunação
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Turmalina Negra Portuguesa – Nelas, Viseu. 
(Matriarca do Silêncio) 

A turmalina negra é um cristal forte! Forte porque protege e enraíza como nenhum outro. Este mineral, enraíza os
pensamentos e silencia a mente das várias faces do ego para que assim sejas capaz de escutar o teu coração. Porque para
acalmares a mente, tudo o que ''faz barulho'' dentro de ti, deve estar calmo como a marés baixas.
Para mim, é o cristal de proteção energética por excelência.

Quinta Lunação
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Quartzo Hematoide – Pena Lobo, Sabugal. 
(Matriarca das Histórias)

Este quartzo revestido por uma pelicula vermelha viva, tem uma energia de força, coragem e alegria. Amplia a nossa força
interior para avançar e fortalece os nossos ''pilares'', o que nos dá prazer e foco na vida. Está relacionado com o sangue, tanto o
sangue que nos corre nas veias, como laços de sague. Por isso, é um cristal que recomendo para sanar ligações familiares,
vínculos familiares e ligações que tenham a ver com a nossa ancestralidade.

Sexta Lunação
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Calcite Amarela – Serra dos Candeeiros. 
(Matriarca do Amor Sagrado) 

A Calcite Amarela tem uma energia solar, alegre, próspera e vem da Serra dos Candeeiros, um sincronismo perfeito! A calcite
talvez seja dos minerais semipreciosos, mais abundantes em Portugal. Este tipo de calcite abre o coração e o plexo solar, abre os
canais de amor em alegria e nutrição. A calcite amarela consciencializa para a harmonização, para que as discussões entre
pares, sejam vistas de um prisma amoroso. Este tipo de calcite, nutre a pessoa e o seu bem-estar, aumentando a assim a
perceção para te auto-cuidares e te amares. Podes também utilizar a calcite amarela para curares a ferida maternal, ou para te
ajudar a manter energia positiva durante a gravidez ou ainda durante a amamentação, pois é considerada uma pedra que
aumenta a produção de leite.

Sétima Lunação
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Apatite Azul – Madagascar. 
(Matriarca da Cura) 

Este mineral azul profundo, tem a brisa do oceano e a frescura das águas doces. A sua vibração, lava, sana e limpa a aura e os
pensamentos. Por isso, costumo ver este mineral como um bálsamo nas alturas em que os desafios nos são apresentados. A
apatite azul Mas é necessário entrar em ‘’contacto’’ com a apatite. É necessário entrarmos no reino deste mineral para que então
sejamos inundadas pela sua cura. Basta colocares a tua apatite na terceira visão e inspirar e expirar, visualizando a sua energia a
entrar e a preencher todo o teu corpo de energia azul. Os pensamentos são imediatamente reduzidos e uma sensação de calma
será sentida. Este tipo de interação deve ser diário, pelo menos 7 dias, 7 dimensões do teu ser, mas podes prolongar até fazer
sentido para ti.

Oitava Lunação
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Lebithenite – Guarda. 
(Matriarca dos sonhos e Projetos Futuros) 

Este cristal de uma incrível cor verde, encoraja à independência, à sobrevivência e ao planeamento de objetivos. Liberta as
limitações auto-impostas e fomenta a capacidade de se viver uma vida livre de expectativas. É um cristal excelente para se ter
por perto em grupos e comunidades que trabalhem a sustentabilidade, ecologia, permacultura e o respeito pelos ciclos da
Natureza. Contém o raio verde de cura da nossa terra sagrada, abrindo por isso, as portas do teu coração e da tua ligação com a
Terra, com as florestas e seres sagrados das águas doces. A Lebithenite é um cristal tão precioso energeticamente que basta
a sua presença num local para se sentir uma onda de energia diferente e mais leve.

Nona Lunação
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Turmalina Rosa de Portugal – Guarda. 
(Matriarca da Criatividade) 

A Turmalina Rosa portuguesa aparece algumas vezes juntamente com a Lepidulite! E é uma sinergia incrível! Para além de ser
um mineral muito bonito, a Turmalina rosa é um raro acontecimento deste mineral por terras Lusas. É um cristal muito
feminino, associado à frequência do chakra cardíaco. Tem uma incrível energia de amor, abre o chakra do coração e o cardíaco
superior (chakra do perdão), sendo por isso um cristal de libertação emocional que eleva o amor próprio e amor pelas coisas
que fazes.

Décima Lunação
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Calcite Branca – Serra dos Candeeiros. 
(Matriarca da Liderança) 

A Calcite Branca tem uma energia que nutre a integridade, a auto-estima e a forma como moderar emoções e relações. A
Calcite Branca ajuda a pessoa a tomar uma decisão, abrindo as portas do coração para que sigas os teus valores. Mas se por um
lado move a energia nesta direcção, por outro, este mineral lembra-te da honra que é estares viva/o e da tua responsabilidade
para com o mundo! A Calcite Branca tem ainda ligação com os Devas e seres das florestas.

Décima Primeira Lunação
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Ametista Portuguesa – Oliveira do Hospital, Coimbra. 
(Matriarca da Gratidão) 

Um verdadeiro marco histórico em Portugal, a Ametista Portuguesa apareceu há muito pouco tempo! E apareceu no momento
certo! Esta ametista não é só ametista. Espantosamente tem quartzo fumado, o que confere ligação à terra e ao céu. Incrível não
achas? Nascida e criada em terras Lusas, esta ametista expande uma frequência de coragem, ativa dons e artes místicas, foca o
cosmos e a existência. Se por um lado ativa o chakra da coroa, por outro, ativa o chakra da raiz e liga-te ao teu propósito de
alma. É um mineral/ser absolutamente incrível.

Décima Segunda Lunação
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Apatite Verde/Violeta – Casal de Cinzas, Guarda
(Matriarca da Transformação) 

A Apatite Verde/Violeta é um cristal fascinante. Com laivos de verde, violeta, beije e azul, é um arco-íris de cura! Assim, ela
acelera o desenvolvimento psíquico e a cura de todos os chakras e pontos de energia. Isto, porque este mineral ajuda no
despertar das nossas capacidades extrassensoriais, aumenta a intuição, energiza a glândula pineal, fortalece a mediunidade e
ajuda a expandir a nossa consciência. Além disso, a sua energia aumenta o nosso poder de intuição e também de manifestação.
Este tipo lindo de Calcite Portuguesa facilita o contacto com guias espirituais e Devas das Florestas. A apatite verde/violeta
acalma e permite ainda, que saibas largar, saibas receber e assim enraizares a consciência de que tudo à nossa volta faz parte do
todo, do círculo da vida. É absolutamente linda!

Décima Terceira Lunação
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Pedras de Mooki 

As Pedras de Mooki, são pedras incrivelmente xamânicas, que nos co nectam com as nossas raízes, que nos dão força, que nos
animam a alma e nos empoderam. São encontradas em dois lugares na área ocidental dos Estados Unidos, embora mais co- 
mumente nas Formações de Sandsto ne, em Navajo. Acredita-se que estas pedras estejam entre as mais energé ticas da Terra.
Considera-se que cada pedra possui uma energia distinta, da qual depende o seu tamanho e género. O género da pedra está
liga do ao movimento que pode ser me dido com um pêndulo quando este é mantido diretamente por cima das pedras. Se ele se
mover numa dire ção linear, a pedra é masculina, en quanto um movimento circular indica que a pedra é feminina. Diz-se que as
pedras pequenas têm uma ener gia mais rápida e vibrante, enquan to as maiores possuem uma energia mais lenta e profunda. 
Eu gosto de usar estas pedras como pedras de ritual na menstruação, para honrar o meu Sagrado e Divino Feminino. 

(Ver na Agenda da Loba o ritual para mulheres que sangram e mulheres que não sangram).

Ritual para as mulheres que sangram



Tu és, eu sou uma mulher medicina. 
Eu me curo quando a outra e cura.
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Fundadora e Presidente da Associação Portuguesa de Cristaloterapia (APC). Especialista, formadora e investigadora de
cristaloterapia. Fundadora e proprietária da Casa Brahma e da Loja Crystal Healing & Crafts Store (Loja de Cristaloterapia).
Mulher medicina da terra. Irmã tua.

Sabe mais sobre o meu trabalho:
Loja: https://www.instagram.com/cristais.lojadecristaloterapia/
Associação (APC): https://www.associacaoportuguesadecristaloterapia.com/
Espaço de Multidisciplinar/Colectivo: https://www.casabrahma.com/

 Quem sou eu?

Joana Pinto




