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AS POSSIBILIDADES 
DOS CRISTAIS
«Se quiser descobrir os segredos do Universo, pense  

em termos de energia, frequência e vibração.» — Nikola Tesla
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CRYSTAL  
POSSIBILITIES

“If you want to find the secrets of the universe, think in 
terms of energy, frequency, and vibration.”  —Nikola Tesla
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AS POSSIBILIDADES DOS CRISTAIS 7

aS GRElHaS dE CRISTaIS concentram as vibrações poderosas 
dos cristais e a energia da geometria sagrada. Simplificando, são 
tecnologia energética em ação. Cada grelha tem uma ressonância 
harmónica única e estar dentro duma grelha de cristais é sentir a 
manifestação da matriz criativa do Universo. Estar na energia duma 
grelha pode ser um acontecimento vibrante, profundamente energi-
zante e expansivo – ou poderá ser uma experiência verdadeiramente 
pacífica, que o leva para um estado de quietude e de derradeira união. 
Tudo depende da intenção da grelha em causa.

CRIAR GRELHAS DE CRISTAIS
As grelhas estão presentes em tudo no mundo. Encontramo-las na 
natureza: na espiral perfeita dum girassol ou de uma pinha; nas cur-
vas precisas de uma amonite; nos alvéolos dum favo de mel ou na 
beleza oculta dum floco de neve. São a estrutura reticulada interna 
dum cristal – e do corpo humano. As grelhas, que funcionam como 
uma espécie de cola cósmica, dão suporte aos mundos visível e invi-
sível. Nas palavras de Drunvalo Melchizedek, são a «arquitetura do 
Universo». E assim que começar a procurá-las vê-las-á em todo o 
lado. Sob a difração de um raio X, o cristal berilo, por exemplo, 
revela a Flor da Vida dentro da sua estrutura atómica. Se cortar uma 
maçã transversalmente descobrirá um pentagrama natural. E a con-
cha do náutilo forma uma espiral progressiva perfeita. O molusco 
cresce a uma velocidade constante e a sua concha adapta-se a essa 
expansão.

«A vida tal como a conhecemos está inextrica-
velmente ligada a formas geométricas, desde os 
ângulos das ligações atómicas, nas moléculas dos 
aminoácidos, às espirais helicoidais do ADN, pas-
sando pelo protótipo esférico das células e pelas 
primeiras células dum organismo que adotam for-
mas vesicais, tetraédricas e de (dupla) estrela tetra-
édrica…» —  Bruce Rawles

As grelhas de cristais são ferramentas poderosas porque aproveitam 
a energia de manifestação da própria natureza. E combinar vários 
cristais numa grelha tem um impacto muito maior do que colocar um 
cristal sozinho. Quer a grelha seja criada com apenas um tipo de cris-
tal ou com dois ou mais tipos, a interação sinergética das vibrações 
dos cristais com o campo de forças que está por baixo, imbuída com 
a intenção pessoal, torna-se incrivelmente poderosa.

Embora a grelha pareça uma forma plana e unidimensional, 
na verdade cria uma rede energética multidimensional que se 
expande pelo espaço onde a grelha é colocada. Este campo de for-
ças amplia exponencialmente a sua intenção. Um pequeno padrão 

triangular, por exemplo, limpa e protege energeticamente uma casa 
inteira, enquanto uma simples espiral irradia energia através de uma 
área ampla ou atrai prosperidade abundante para o seu centro. E um 
hexagrama colocado sobre uma fotografia transmite energeticamente 
cura à distância para uma pessoa ausente.

Colocar a grelha sobre um pano ou fundo com uma cor comple-
mentar aumenta ainda mais o poder da sua grelha. Sempre que pos-
sível, utilize materiais de base naturais, tais como madeira, linho, 
algodão, ardósia ou pedra, pois ajudarão a ancorar e a ativar as ener-
gias da grelha (embora a cor dum tecido seja mais importante do que 
o material de que é feito).

O PROPÓSITO DE UMA GRELHA
As possibilidades para uma grelha são infindáveis. As grelhas podem 
ser grandes ou pequenas; podem ser colocadas dentro de casa, em 
cima ou à volta do corpo ou no ambiente. Lembre-se de que a malha 
energética duma grelha se estende muito para lá da grelha em si, 
por isso o tamanho não é importante – uma grelha pequena poderá 
ser, de facto, muito poderosa. E as grelhas proporcionam inúmeros 
benefícios. Podem criar abundância, salvaguardar o espaço e neutra-
lizar detritos tóxicos. Podem atrair amor para a sua vida ou enviar 
uma intenção de perdão e de cura. Podem ser concebidas para a paz 
mundial, para curar uma floresta devastada ou as consequências dum 
desastre natural.

As grelhas também estabilizam e limpam energias, e são aprecia-
das pelos seus efeitos benéficos para o campo energético humano. 
As grelhas desbloqueiam e reequilibram os chakras e a aura, dis-
persando desconfortos e criando bem-estar. Podem ser usadas para 
fins de relaxamento, limpeza emocional, apoio ou cura profunda, 
ou para objetivos mais específicos, como superar insónias ou dores 
de cabeça, ou para os efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos. 
As grelhas criadas para fins específicos como estes podem ser dei-
xadas no mesmo sítio durante períodos longos, desde que os cristais 
sejam limpos regularmente.

Grelha de Cristais
Tendo por base as dinâmicas de energia subtil 
da geometria sagrada, uma grelha de cristais 
consiste na criação dum padrão preciso, utili-
zando cristais potenciados com o propósito de 
manifestar um objetivo desejado ou limpar e 
proteger um espaço.
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O GRANDE LIVRO DAS GRELHAS DE CRISTAIS8

Mas não existem regras rígidas sobre o tempo que uma grelha deva ser mantida num local – nem sobre 
que grelha escolher. Confie em si mesmo. A forma de grelha que lhe chamar a atenção será a certa para si. 
E aquilo que sentir que é energeticamente certo assegura o melhor resultado. Não hesite em experimentar e 
modificar a forma de uma grelha para esta se adequar às suas necessidades, se a sua intuição lhe disser que 
isso seria mais benéfico. Quando uma grelha tiver terminado de atuar, agradeça-lhe e depois desmonte-a. 
(As páginas 28 a 39 contêm os princípios básicos sobre como criar e cuidar da sua grelha.)

INTENÇÃO
Uma intenção clara é a chave do sucesso da sua grelha, bem como sustentar ou manter essa intenção 
enquanto estiver a criá-la. A intenção é aquilo que potencia e ativa os cristais e a grelha. A seguir, e uma 
vez ativada, deve deixar a grelha atuar sem interferência. Mas isso não significa que se pode esquecer da 
sua grelha depois de a ter criado e ativado. Continua a ser importante que se mantenha consciente do modo 
como a sua intenção está a progredir ao longo do tempo – sem se focar constantemente nela nem a projetar 
para o futuro – e que limpe a sua grelha regularmente. Vai saber se precisa de limpar a sua grelha – ou 
mudar os cristais de posição, acrescentar ou retirar os cristais apropriados – porque vai reparar que a ener-
gia começa a dissipar-se, em vez de se fortalecer a cada dia. (Para aprender a limpar a sua grelha consulte 
a página 28.) Se isto acontecer limpe os cristais, acrescente ou retire os cristais apropriados, se necessário, 
e recarregue-os com a sua intenção. Não existe uma ocasião predefinida para fazer isto. Mantenha-se sim-
plesmente consciente da sua intenção e confie que a sua intuição lhe dirá quando deverá limpar a grelha. 
(Depois de a limpar poderá reparar que a energia dos cristais se revitaliza imediatamente, ou que se resta-
belece lentamente, enquanto se modifica para se adaptar às alterações que já aconteceram.)

INTUIÇÃO
Criar as suas grelhas ajuda-o a desenvolver a sua intuição: a «visão interior» que simplesmente sabe. 
A intuição ajuda-o a reconhecer a colocação apropriada para um cristal ou precisamente a grelha certa para 
o seu propósito, porque se sintoniza com a capacidade de ler energias do seu corpo, que é inata, mas que 
é maioritariamente inconsciente até ser desenvolvida. Deste modo, quanto mais confiar na sua intuição ao 
escolher ou usar cristais mais forte se tornará a sua intuição. No seu trabalho com cristais, siga sempre o 
seu coração e a sua intuição, não a cabeça. 
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AS POSSIBILIDADES DOS CRISTAIS 9

COMO uSaR ESTE lIVRO
Este livro foi concebido para servir de manual de orientação, um guia 
para aproveitar o poder fenomenal dos cristais, associado à geometria 
sagrada. Quanto mais o usar mais experiente se tornará. Então, sem-
pre que iniciar um novo projeto faça uma grelha. Sempre que se não 
sentir bem, quando estiver ansioso ou inquieto, faça uma grelha. Se 
desejar manifestar um resultado crie uma grelha. Se quiser proteger 
o seu espaço, ou ver paz no mundo, construa uma grelha. Neste livro 
vai encontrar vários exemplos e sugestões de kits de grelhas para o 
guiarem. Pode colocar os seus próprios cristais sobre os cristais nas 
fotografias ou colocar as grelhas em fundos que sejam adequados 
para si. Quando se familiarizar mais com a técnica, sinta-se à vontade 
para adaptar as grelhas básicas ou para usar grelhas mais avançadas, 
se desejar. E se ao ler se deparar com termos desconhecidos, consulte 
o glossário na página 182. Mas, faça o que fizer, ative as suas grelhas 
com uma intenção focada – e a seguir veja os resultados desenrola-
rem-se com respeito e gratidão.
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THE LANGUAGE OF CREATION 11

SACRED GEOMETRY:  
THE BUILDING BLOCKS  
OF THE UNIVERSE 

The orbit of Venus as viewed from Earth

“Sacred Geometry is the root language, or 
language of creation, a blueprint of perfection 
which simply means the intended plan or 
design. It is a universal language which 
reminds us of who we were and who we are. 
Sacred Geometry can assist us in aligning  
to our true purpose and life path.”  
—Drunvalo Melchizedek

Sacred geometry is the archetypal structure of life—the 
form in which creation organizes itself, and the foundation 
on which the entire natural world is built. It could also be 
called the universal codes, since every natural pattern of 
growth conforms to one or more geometric shapes. Through 
sacred geometry we discover the inherent proportion, 
balance, and harmony that exists in any situation, in all 
manifest reality, and in everyday life. Sacred geography, 
the interaction between sacred geometry and matter, 
describes the fundamental structure of space, time, and 
everything in between. 

This means that sacred geometry is deeply rooted both in 
our cell memory and in the universe around us. In ancient 
times, mathematics was at once a sacred science and an art, 
holding the secrets of the divine and the natural worlds. 
Today, sacred geometry is the legacy of that knowledge. It 
encompasses natural proportions that are pleasing to the eye, 
creating a sense of balance and harmony in the beholder. 
(And crystal grids harness that power.) It is also described 
in the cycles and orbits of the planets around us. Venus, 
for instance, traces a beautiful multi-leaved pattern over an 
eight-year period when viewed from the perspective of Earth.

Let me introduce you to some of the major designs in 
sacred geometry. 
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a LinGUaGeM da CriaÇÃO 11

GEOMETRIA SAGRADA:
OS PILARES DO UNIVERSO

A órbita de Vénus vista da Terra

«A geometria sagrada é a linguagem de raiz, ou lin-
guagem da criação, um esquema de perfeição que 
apenas significa o plano ou o desígnio projetado. 
É uma linguagem universal que nos lembra quem 
fomos e quem somos. A geometria sagrada pode ser 
uma ajuda para nos alinharmos com o nosso verda-
deiro propósito e caminho de vida.» — Drunvalo 
Melchizedek

A geometria sagrada é a estrutura arquetípica da vida – a forma como 
a criação se organiza e a base em que assenta todo o mundo natural. 
Também lhe podemos chamar códigos universais, já que cada padrão 
natural de crescimento segue uma ou mais formas geométricas. Atra-
vés da geometria sagrada descobrimos a proporção, o equilíbrio e 
a harmonia inerentes, que existem em qualquer situação, em toda a 
realidade manifestada e na vida quotidiana. A geografia sagrada, a 
interação entre a geometria sagrada e a matéria, descreve a estrutura 
fundamental do espaço, do tempo e de tudo o que há entre ambos.

Isto significa que a geometria sagrada está profundamente enrai-
zada, quer na nossa memória celular quer no Universo à nossa volta. 
Na Antiguidade, a matemática era simultaneamente uma ciência 
sagrada e uma arte, que continha os segredos dos mundos divino e 
natural. Hoje em dia, a geometria sagrada é o legado desse conhe-
cimento. Compreende as proporções naturais, que são agradáveis à 
vista, criando uma sensação de equilíbrio e harmonia para o obser-
vador. (E as grelhas de cristais ativam esse poder.) Isto também está 
descrito nos ciclos e nas órbitas dos planetas que nos rodeiam. Vénus, 
por exemplo, traça um bonito padrão de várias folhas ao longo de um 
período de oito anos, quando visto da perspetiva da Terra.

Deixe-me apresentar-lhe alguns dos principais padrões da geome-
tria sagrada.
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THE ULTIMATE GUIDE TO CRYSTAL GRIDS12

FLOWER OF LIFE: 
CIRCLES OF THE COSMIC MIND
The Flower of Life is as old as time itself, and is one of the most important examples of 
sacred geometry. Indeed, it depicts the geometry of both time and space, and encompass-
es the foundational building blocks of life. The Flower of Life is composed of nineteen 
overlocking circles of equal radius, with the outer circles arranged around a central circle 
to create flower-like “petals.” The Flower can be infinitely expanded by adding additional 
overlapping circles radiating out from the center. It is engraved on the pillars of the Osirion 
at Abydos in Egypt—a structure whose origins are lost in the mists of time, as it way pre-
dates the later temple that sits on top of it. Of course, while it’s not certain that the design is 
contemporary with this ancient piece of Egyptian cosmic engineering—the pillars are more 
than 5,000 years old—it may well be so. As for the engraving itself, the best guess at the 
moment is that it was made at some point between 500 and 300 BCE. And we do know that 
the Flower was known to the Greek mathematician Pythagoras (circa 570 to 495 BCE), who 
trained in Egypt. 

All Egyptian temples, as well as Eastern temples, synagogues, and, later, churches, were 
constructed according to sacred and unchanging divine proportions passed down through 
the ages. And these proportions were derived from the Flower of Life and the Golden Mean, 
sometimes known as the Golden Ratio or Golden Section—in other words, from sacred ge-
ometry. At its simplest, the Golden Mean is found by dividing a line into two parts so that the 
longer part divided by the smaller part is also equal to the whole length divided by the longer 
part. It is symbolized by the Greek letter phi. From this simple division, increasingly complex 
geometric figures, such as the spiral and dodecahedron (a three-dimensional shape with twelve 
equal five-sided plane faces), can be created.

The Osirion itself was a place of annual rebirth and renewal rites, a monument to Osiris, 
both the Egyptian lord of the dead and the corn god of fertility. The arrival of the annual Nile 
flood and the subsequent recession of the waters brought life-giving silt to renew the land. 

Unboundaried Flower of Life     Boundaried Flower of Life
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a FLOr da vida: CÍrCULOs da Mente CÓsMiCa
A Flor da Vida é tão antiga como o tempo e é um dos exemplos mais importantes de geometria sagrada. 
De facto, representa a geometria quer do tempo quer do espaço e compreende os pilares que alicerçam a 
vida. A Flor da Vida é composta pela sobreposição de 19 círculos com o mesmo raio, sendo os exteriores 
colocados à volta dum círculo central, para criar «pétalas» como as das flores. A flor pode ser expandida 
infinitamente, acrescentando mais círculos sobrepostos que irradiam do centro para fora. Está gravada nos 
pilares do Osirion, em Abidos, no Egito – uma estrutura cujas origens se perderam nas brumas do tempo, 
já que é muito anterior ao templo que foi construído por cima. Claro que, embora não tenhamos a certeza 
de que o desenho seja contemporâneo a este antigo exemplo de engenharia cósmica egípcia – os pilares 
têm mais de cinco mil anos –, poderá muito bem ser que sim. Quanto à gravação propriamente dita, supõe-
-se que terá sido efetuada entre os anos 500 e 300 a. C. E sabemos que o matemático grego Pitágoras (cerca 
de 570 a 495 a. C.), que estudou no Egito, conhecia a flor.

Todos os templos egípcios, bem como os templos orientais, as sinagogas e, mais tarde, as igrejas, 
eram construídos de acordo com proporções divinas inalteradas, passadas ao longo dos tempos. E estas 
proporções derivavam da Flor da Vida e da Proporção Áurea, por vezes conhecida como Razão de Ouro 
ou Secção Áurea – por outras palavras, da geometria sagrada. Na forma mais simples, chegamos à Pro-
porção Áurea dividindo uma linha em duas partes, de modo a que a parte mais comprida dividida pela 
mais pequena também seja igual ao comprimento total dividido pela parte maior. É simbolizada pela letra 
grega phi. A partir desta divisão simples podem ser criadas figuras geométricas cada vez mais complexas, 
tais como a espiral e o dodecaedro (uma forma tridimensional com 12 faces planas iguais de cinco lados).

O Osirion era um local de rituais anuais de renascimento e renovação, um monumento a Osíris, simul-
taneamente o senhor egípcio dos mortos e o deus dos cereais e da fertilidade. A chegada das cheias anuais 
do Nilo e o consequente recuo das águas trazia sedimentos que geravam vida para renovar a terra. Apesar

Flor da Vida sem moldura Flor da Vida com moldura
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Fruit of Life Tetrahedron

Hexahedron Octahedron

Dodecahedron Icosahedron

SHAPES WITHIN  
THE FLOWER
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THE ULTIMATE GUIDE TO CRYSTAL GRIDS14

Despite the construction of the Aswan dam, which was created to block this annual flow, the 
waters in the Osirion still rise to flood the now-underground chambers at inundation—then 
recede to allow the hidden columns to rise up, affording access to the heart of the mysteries. 
This eternal, life-giving cycle is reflected in the unfolding circles of the Flower of Life. 

The Flower contains within itself the Seed of Life, the Fruit of Life, the Vesica Piscis, the 
Tree of Life, the Merkaba, Metatron’s Cube, and the Platonic solids. These and other grids are 
used throughout this book. 

The foundational form of the Flower of Life is the circle. 

CIRCLE
The circle is pure form without beginning or end. It is the origin of everything. In sacred 
geometry, it represents unity and completeness. Divide the circle, or replicate it, and you have 
the beginnings of a grid. The Vesica Piscis (see page 52) is formed from two interlocking cir-
cles; from it, all other shapes can be created. In fact, the human eye is a natural Vesica Piscis, 
through which we perceive the world around us. 

The Seed of Life (see page 136) Metatron’s Cube (see page 82)

Twelve-pointed star tetrahedron Merkaba (see page 86)
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da construção da barragem de Assuão, que foi criada para bloquear este fluxo anual, as águas do Osirion 
continuam a subir para encher as câmaras, agora subterrâneas, durante a inundação; e depois recuam para 
permitir que as colunas ocultas sejam reveladas, permitindo o acesso ao coração dos mistérios. Este ciclo 
eterno, que gera vida, está refletido nos círculos que desabrocham na Flor da Vida.

A flor contém dentro de si a Semente da Vida e o Fruto da Vida, a Vesica Piscis, a Árvore da Vida, 
a  Merkaba, o Cubo de Metatrão e os sólidos platónicos. Ao longo deste livro são usadas estas e outras 
grelhas.

A forma de base da Flor da Vida é o círculo.

CÍrCULO
O círculo é uma forma pura sem princípio ou fim. É a origem de tudo. Na geometria sagrada representa a 
união e a plenitude. Se dividir ou replicar o círculo, terá o início duma grelha. A Vesica Piscis (ver página 
52) é formada através da interseção de dois círculos; a partir daí podem ser criadas todas as outras formas. 
De facto, o olho humano é uma Vesica Piscis natural, através da qual captamos o mundo em redor.

A Semente da Vida (ver página 136) O Cubo de Metatrão (ver página 82)

Tetraedro em estrela de 12 pontas Merkaba (ver página 86)
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THE LANGUAGE OF CREATION 15

Basic Guide 
 to Shapes

Virtually all sacred geometry is 
founded on simple, basic shapes that 
can be locked together in ever-increasing 
complexity. A circle is a perimeter, 
for instance, but becomes a grid when 
two or more are joined or overlapped. 
Each shape has a specific purpose 
and meaning: 

• Circle: unity, completion, protection,  
 boundary, initiation, healing

• Triangle: protection, manifestation,  
 creation, integration

• Square: consolidation, stability,   
 strength, protection

• Spiral: vortex energy, drawing in,  
 radiating or releasing energy

• Pyramid: creation, rebirth, out-of-body  
 journeying

• Pentagon (five-sided polygon):  
 stability, clearing, completeness, 
 the elements

• Pentacle (five-pointed star):  
 drawing down energy, magical   
 protection, connecting the elements

• Hexagram (six-pointed star):   
 protection, energy balancing,   
 consolidation, uniting heart and mind,  
 above and below

• Sphere: encompassing all,  
 inherently unstable

• Cube: limiting and delineating,   
 inherently stable

The Vesica Piscis also represents feminine energy. When 
a sperm pierces an ovum and conception occurs, the cell 
separates first into a Vesica Piscis and then creates a Seed of 
Life (see page 136). 

TRIANGLE
According to the third-century BCE geometer Euclid, the 
triangle was the first primal shape—although it is constructed 
within the Vesica Piscis. Indeed, the triangle is the core of 
the crystal and elemental worlds. An equilateral triangle—
that is, a triangle with equal sides and angles—creates five 
regular polyhedral shapes: the Platonic solids (see page 16), 
which lock together to form the internal crystal lattices (see 
page 22). To the ancient Greeks, these shapes symbolized the 
elements of fire, earth, air, water, and spirit or ether. Another 

Tree of Life (see page 80)

Double Merkaba (see page 90)
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a LinGUaGeM da CriaÇÃO 15

Guia básico das formas
na prática, toda a geometria sagrada assenta 
em formas simples e básicas que podem ser 
unidas numa complexidade cada vez maior. 
Um círculo é um perímetro, por exemplo, mas 
torna-se numa grelha quando juntamos ou 
sobrepomos dois ou mais círculos. Cada forma 
tem um propósito e um significado específicos:

•	 	Círculo: união, conclusão, proteção, fron-
teira, iniciação, cura

•	 	Triângulo: proteção, manifestação, criação, 
integração

•	 	Quadrado: consolidação, estabilidade, força, 
proteção

•	 	Espiral: vórtex de energia, puxar para den-
tro, irradiar ou libertar energia

•	 	Pirâmide: criação, renascimento, viagens 
fora do corpo

•	 	Pentágono	(polígono	de	cinco	lados):	esta-
bilidade, limpeza, plenitude, os elementos

•	 	Pentagrama	(estrela	de	cinco	pontas): tra-
zer a energia para baixo, proteção mágica, 
ligar os elementos

•	 	Hexagrama	 (estrela	 de	 seis	 pontas): pro-
teção, equilíbrio de energia, consolidação, 
unir o coração e a mente, em cima e em 
baixo

•	 	Esfera: englobar tudo, inerentemente ins-
tável

•	 	Cubo:	 limitador e delineador, inerente-
mente estável

A Vesica Piscis também representa a energia feminina. Quando 
um espermatozoide perfura um óvulo e a conceção acontece, a célula 
separa-se primeiro numa Vesica Piscis e depois cria uma Semente da 
Vida (ver página 136). 

triÂnGULO
Segundo o geómetra do século iii a. C., Euclides, o triângulo era a pri-
meira forma fundamental – embora seja construído dentro da Vesica 
Piscis. De facto, o triângulo é essencial no mundo dos cristais e dos 
elementos. Um triângulo equilátero – isto é, um triângulo com lados 
e ângulos iguais – cria cinco formas regulares poliédricas: os sólidos 
platónicos (ver página 16), que se interligam para formarem as redes 
internas dos cristais (ver página 22). Para os antigos gregos, estas for-
mas simbolizavam os elementos: fogo, terra, ar, água e espírito ou éter.

Árvore da Vida (ver página 80)

Merkaba dupla (ver página 90)
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O Grande LivrO das GreLhas de Cristais16

Outro geómetra grego, Arquimedes, mais tarde expandiu os cinco sólidos platónicos em 13 formas funda-
mentais complexas, usando triângulos isósceles, pentágonos e hexagramas. Mas poderá ficar surpreendido 
ao descobrir que estas formas fundamentais já tinham sido identificadas na Escócia, há mais de mil anos, 
onde surgiram como «petrosferas» gravadas na rocha. Parece que nada há de novo neste mundo…

esPirais
As espirais são a génese da vida, algo que é melhor demonstrado pelo centro dum girassol, a marca dum 
fóssil de amonite ou a concha viva dum náutilo. As espirais resultam da Proporção Áurea (que aprofunda-
rei daqui a pouco). A sua forma helicoidal cria um vórtex energético que faz girar a energia para dentro ou 
para fora, no sentido dos ponteiros do relógio ou no inverso. Associadas ao ônfalo, que é o ponto central 
ou o umbigo da Terra, e aos ciclos naturais, estão gravadas em monumentos antigos por todo o mundo. 
As espirais também têm uma função de medição astronómica, incluindo o acompanhamento dos ciclos 
anuais do Sol, da Lua e dos planetas.

sÓLidOs PLatÓniCOs: Os PiLares da vida
Os antigos gregos chamavam aos sólidos platónicos as «cinco formas perfeitas» e acreditavam que eram o 
padrão fundamental subjacente à criação física. E nos anos 1980, o professor Robert Moon, da Universi-
dade de Chicago, demonstrou que os sólidos platónicos são, de facto, a base para a disposição dos protões 
e dos neutrões em toda a tabela periódica dos elementos. Isto significa que literalmente tudo no Universo 
físico se baseia nestas cinco formas, o que encaixa perfeitamente na afirmação dos antigos gregos de que 
os sólidos eram os quatro elementos que sustentavam o mundo físico, enquanto um quinto elemento – o 
éter ou força vital – animava o todo.

Uma grelha que contenha uma das formas fundamentais incorpora as suas qualidades e elementos espe-
cíficos no processo de manifestação. Os sólidos platónicos são:

Octaedro: ar, manifestação perfeita;
Icosaedro: água, expansão, fluxo;
Tetraedro: fogo, criação, destruição, renovação;
Cubo: terra, estabilidade;
Dodecaedro: espírito/éter, o Universo, a natureza divina.
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Golden Ratio spiral

TORUS
The torus is a donut-shaped ring of energy created by an infinite number of circles rotated 
around a central point. It describes the way in which energy flows out and around a central 
core. The Earth’s magnetic field, for instance, produces a torus. The waves flowing out from 
the planet are ultimately contained and returned rather than flowing into space, and the result 
closely resembles Kirlian photography of the energy pattern around a crystal—or, indeed, the 
human energy field. Energy circulates around a grid in a similar manner, concentrated around 
the central keystone.

THE FIBONACCI SERIES, THE GOLDEN 
RATIO, AND THE GOLDEN RATIO SPIRAL
In 1202, Leonardo of Pisa, known as Fibonacci, published a book titled Liber Abaci, introduc-
ing what came to be known as the Fibonacci series to the western world. In the Fibonacci se-
ries, the sequence of numbers is generated by adding the previous two numbers together: 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, and so on. When a number in the series is divided into the one following 
it in the sequence, the result is close to 1.618803 or phi—the Golden Ratio. Known to even 
the earliest civilizations, the Golden Ratio has been called the fingerprint of creation, because 
so many buildings and natural formations are founded on it. It creates harmonious, sacred 
architecture and a template for growth within plants. However, this Golden Ratio produces 
something much more fundamental to living organisms: deoxyribonucleic acid (DNA). And it 
also produces the Golden Ratio spiral, the basis for an extremely potent energy management 
grid (see page 67).

Next, we’ll see how a crystal’s color and shape express its properties, and how these affect 
its usage in grids.
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Espiral da Razão de Ouro

tOrO
O toro é um anel de energia com a forma dum dónute, criado por um número infinito de círculos que 
rodam em torno dum ponto central. Descreve a forma como a energia flui para fora e à volta dum núcleo 
central. O campo magnético da Terra, por exemplo, produz um toro. As ondas que fluem do planeta para 
o exterior acabam por ser contidas e regressam, em vez de fluírem para o espaço, e o resultado assemelha-
-se bastante a uma fotografia Kirlian do padrão energético em redor dum cristal – ou, de facto, do campo 
energético humano. A energia circula à volta de uma grelha de modo semelhante, concentrada à volta da 
pedra angular central.

a sÉrie de FiBOnaCCi, a raZÃO de OUrO 
e a esPiraL da raZÃO de OUrO
Em 1202, Leonardo de Pisa, a quem chamavam Fibonacci, publicou o livro Liber Abaci, introduzindo 
aquilo que ficaria conhecido no mundo ocidental como a Série de Fibonacci. Na Série de Fibonacci, 
a sequência de números é gerada através da soma dos dois últimos números: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e 
por aí em diante. Quando um número numa série é dividido pelo número que o antecede na sequência, 
o resultado aproxima-se a 1,618803 ou phi – a Razão de Ouro. Conhecida até pelas primeiras civiliza-
ções, a Razão de Ouro tem sido chamada a assinatura da criação, já que tantos edifícios e formações natu-
rais nela se baseiam. Ela cria uma arquitetura harmoniosa e sagrada e um modelo de crescimento dentro 
das plantas. No entanto, esta Razão de Ouro produz algo muito mais essencial aos organismos vivos: ácido 
desoxirribonucleico (ADN). E também produz a espiral da Razão de Ouro, a base para uma grelha extre-
mamente potente de gestão de energia (ver página 67).

A seguir veremos de que modo a cor e a forma dum cristal expressam as suas propriedades e como estas 
afetam a sua utilização numa grelha.

Toro visto de lado Toro visto de cima
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A CAIXA DE TINTAS 
DA NATUREZA: A ARTE DA COR
«Olhe atentamente para a Natureza e depois com-
preenderá tudo melhor.» — Albert Einstein

Existem cristais de todas as cores do arco-íris e de todos os matizes 
da Terra. Alguns cristais só têm uma cor e outros têm várias. Quando 
a luz atinge um objeto sólido, tal como um cristal, é refratada no 
espetro de cores. A cor produz-se quando uma parte desse espetro é 
absorvida e a restante refletida. O branco resulta da reflexão total 
e o preto da absorção total. As inclusões e as fraturas na estrutura do 
cristal também criam jogos de cor, que também é subtilmente afe-
tada pelos minerais e os elementos residuais dentro dum cristal. Mas 
estes podem ser replicados artificialmente e afetar simultaneamente a 
«cor» que é captada, e a forma como a energia se move através dum 
cristal. Os nossos corpos são extremamente sensíveis a estas vibra-
ções subtis de luz e cor.

natUraL OU tinGidO?
Alguns cristais, tais como o quartzo, poderão ser naturalmente alte-
rados através dos raios ultravioleta do Sol, dos raios gama do espaço 
ou da radioatividade de vestígios de urânio, que formam o quartzo 
fumado. No entanto, nem todas as alterações de cor num cristal são 
naturais. Os cristais podem receber um tratamento alquímico ou tér-
mico, ser infundidos com cor ou tingidos – e os efeitos destes tra-
tamentos variam. O «citrino» amarelo-vivo é muitas vezes criado 
a partir do tratamento térmico de uma ametista ou quartzo fumado. 
Contudo, poderá não ter a potência dinâmica dum citrino natural, 
embora pareça brilhante e funcione bem numa grelha. Grande parte 
das deslumbrantes tanzanites violeta que há à venda foi tratada com 
calor para intensificar a cor, tal como a turmalina paraíba de cor tur-
quesa brilhante. Alguns cristais recebem infusões de cor para ampliar 
as suas propriedades e outros são alquimiados com metais preciosos, 
adquirindo toda uma nova vibração. Adicionar cor através dum tin-
gimento nada acrescenta às propriedades inatas do cristal, embora 
possa torná-los mais atraentes à vista, como acontece com a howlite 
e a ágata.

(Utilizar cristais «tratados» como estes, ou não, é uma questão de 
gosto pessoal aliado à intenção que colocou para a sua grelha. Eu uso 
alguns nas minhas grelhas, tais como o citrino tratado termicamente 
e algumas pedras alquímicas mais potentes.)

Cristais aLQUÍMiCOs
A alquimia aplicada aos cristais remonta à busca milenar por um 
método para transformar metais vulgares em ouro. A reluzente pedra 
do ouro, por exemplo, é criada a partir de vidro e cobre e atrai abun-
dância para o utilizador. Os quartzos aura também são produzidos 
alquimicamente. Metais preciosos, tais como o ouro, o índio e o titâ-
nio, são ligados eletrostaticamente à superfície do quartzo e a cristais 
semelhantes para criar um efeito cintilante. Este tipo de cristais alquí-
micos, que combinam as propriedades curativas do cristal e do metal, 
podem ser curadores poderosos e transformar vibrações – mas não os 
cristais que foram tingidos ou alterados artificialmente para terem a 
mesma aparência.

O eFeitO da COr
A cor altera subtilmente a forma como um cristal funciona numa 
grelha. As cores «quentes» e vibrantes energizam e estimulam, 
enquanto as mais pálidas costumam ser calmantes e «frias». Com-
pare a grelha para o ambiente de alegria e rejuvenescimento em cor- 
-de-rosa forte (ver capa e página 165) com a mesma grelha básica 
para a casa, criada em verdes refrescantes e calmantes, à volta de 
cristais de um cor-de-rosa tranquilo e mais pálido (ver página 163). 
Só foram substituídos alguns cristais, mas a diferença no efeito é ime-
diatamente visível.
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Os cristais transparentes poderão energizar ou dissipar, segundo o que a grelha específica pretender, har-
monizando a energia. Por outro lado, as cores escuras transmutam e enraízam a energia. Os cristais pretos, 
tais como o quartzo fumado ou a shungite, têm uma estrutura que capta energia quando a luz é absorvida. 
Isto significa que o cristal absorve e guarda energias tóxicas, tais como poluição eletromagnética ou mau-
-olhado. Também ancoram a grelha ao ambiente.

Na cristaloterapia moderna, cada cor está associada a um chakra e tem um propósito específico. (Para 
saber mais sobre chakras, veja a página 42.) Mas isto não limita a utilização dos cristais a essas combi-
nações de cores e chakras, especialmente quando aplicados em grelhas. Durante a cura com cristais e o 
trabalho com grelhas, algumas áreas poderão precisar de ser acalmadas e outras estimuladas. Escolher a 
cor ou cores apropriadas dum cristal harmoniza o fluxo energético. Contudo, a cor não é o único indicador 
de como funciona a energia dum cristal. Como veremos, a forma também desempenha o seu papel.

O esPetrO de COres dOs Cristais
Preto Os cristais pretos são altamente protetores. Apanham energias negativas que depois são neutraliza-
das ou transmutadas em energia positiva. Por este motivo, são excelentes desintoxicantes. Também podem 
ajudar a identificar talentos que estão ocultos nas sombras – isto é, podem ajudá-lo a reconhecer potencial 
e oportunidades de que poderia não estar ciente. As grelhas de cristais pretos enraízam o corpo físico e 
protegem o ambiente.

Castanho Os cristais castanhos ressoam com os chakras da Terra. Limpam e purificam, enraízam e pro-
tegem. Use-os para absorver emanações tóxicas e energias negativas e para induzir estabilidade e centra-
mento. São excelentes para usar a longo prazo, mas devem ser limpos regularmente.

Cinzento-prateado Os cristais metálicos e cinzento-prateados têm propriedades alquímicas de transmuta-
ção, isto é, convertem energia negativa em positiva. São ótimos cristais de viagem, já que tradicionalmente 
concedem invisibilidade, ajudando o viajante a passar ileso e em segurança. Estes cristais ressoam com os 
chakras da Terra e são úteis para trabalhos de sombra. A sombra é uma parte renegada, deprimida, rejeitada 
e isolada do Eu total, que tende a ser negada e por isso acaba por ser projetada «para fora», para expe-
riências externas. Forma um obstáculo inconsciente, frustrando as nossas melhores intenções. Acolhendo 
as feridas deixadas por traumas ancestrais, a infância e vidas passadas, também contém dons que foram 
reprimidos. Uma vez que os cristais curam os padrões energéticos que contêm as feridas, nem sempre é 
necessário ligarmo-nos à sua origem. Integrar a sombra através de viagens espirituais, trabalho com cris-
tais ou terapia proporciona uma nova vitalidade emocional.

Dourado As pedras douradas há muito que são associadas à abundância e à manifestação, já que geram 
energia e facilitam a iluminação. Use-as em grelhas de longa duração para atrair prosperidade e uma nova 
vitalidade para a sua vida.

Vermelho Os cristais vermelhos ressoam com os chakras da raiz e do sacro. Energizam e ativam, for-
talecendo a libido e estimulando a criatividade. Os cristais vermelhos geram e fazem circular a energia, 
segundo as necessidades. Contudo, este efeito pode ser extremamente estimulante e poderá excitar emo-
ções voláteis em demasia, por isso é melhor usar cristais vermelhos durante breves períodos.
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Cor-de-rosa Extremamente suaves, os cristais cor-de-rosa carregam 
a essência do amor incondicional e promovem o perdão. Em grelhas, 
atraem mais amor para a vida da pessoa. Podem dar consolo e aliviar 
a ansiedade, o que os torna ótimos curadores de «emergência» do 
coração emocional. Os cristais cor-de-rosa também ajudam a superar 
perdas, libertar sofrimento e dissipar traumas. Transmitindo aceita-
ção, ressoam com o chakra do coração de três câmaras e são ideais 
para usar durante períodos longos.

Cor de pêssego Os cristais cor de pêssego, suavemente energizantes, 
unem os chakras do coração e do sacro, combinando amor e ação. 
Use-os em grelhas com a intenção de o ajudar a avançar placida-
mente na vida.

Cor de laranja Os cristais cor de laranja ativam e libertam, sendo 
úteis para construir estruturas energéticas, já que a sua potência 
energética fica agregada e não se dissipa. Muitos atraem abundância 
e, com uma vitalidade vibrante, estimulam a criatividade e aumen-
tam a assertividade. Uma grelha cor de laranja enraíza os projetos 
no mundo físico e põe as coisas em prática. Esta cor ressoa com o 
chakra do sacro.

Amarelo Os cristais amarelos trabalham com o plexo solar e com a 
mente, equilibrando emoções e intelecto; uma grelha amarela incute 
clareza. São excelentes para reduzir a depressão sazonal, trazendo o 
calor do Sol no inverno.

Verde Calmantes e purificadores, os cristais verdes ressoam com o 
chakra do coração, oferecendo cura emocional e transmitindo com-
paixão e tranquilidade. Também atraem uma consciência superior 
para a Terra, ancorando-a. Uma grelha verde é útil quando a energia 
precisa de ser serenada ou quando é preciso pacificar emoções.

Azul-esverdeado e turquesa Estes cristais ressoam com níveis de 
existência mais elevados, estimulando a consciência espiritual e as 
capacidades metafísicas. Muitos cristais turquesa ligam-se à cons-
ciência cósmica, trazendo-a para a Terra, e transmitem uma paz pro-
funda e relaxamento. Estes cristais funcionam nos chakras da terceira 
visão e soma, unindo o coração e a intuição.

Azul Os cristais azuis ressoam com os chakras da garganta, da ter-
ceira visão, soma e vórtex causal, estimulando a autoexpressão, 

facilitando a comunicação e ligando aos mais elevados estados de 
consciência. Enraízam ou projetam energia espiritual e auxiliam a 
intuição e a canalização. Tradicionalmente, estes cristais obtinham 
a ajuda dos espíritos de luz para combater a escuridão. Uma grelha 
azul estimula a intuição e as capacidades metafísicas, trazendo per-
ceção mística.

Índigo Os cristais índigo ligam-se aos mais elevados estados de cons-
ciência e às profundezas do espaço. Com poderosas qualidades de 
despertar espiritual, estes cristais integram e alinham, estimulando 
o serviço aos outros. Também podem ser úteis para serenar energias 
demasiado excitadas. Estimulando a intuição e as capacidades meta-
físicas, trazem uma perceção mística do mundo quando colocados 
nos chakras da terceira visão ou soma.

Alfazema, lilás e roxo Os cristais roxos ressoam com os mais eleva-
dos chakras da coroa e realidades multidimensionais, trazendo ener-
gia espiritual para o plano físico e encorajando o serviço aos outros. 
Os cristais lilases e alfazema têm uma vibração mais leve e refinada, 
que liga aos mais elevados estados de consciência.

Magenta Os cristais magenta ligam aos mais elevados chakras da 
coroa, particularmente à estrela da alma e ao vórtex causal, e estimu-
lam a ligação a realidades multidimensionais. Use-os para se abrir 
aos chakras de vibração mais elevada à volta da cabeça, para expandir 
a consciência.

Transparente ou branco Os cristais transparentes carregam a vibra-
ção da luz pura e da consciência mais elevada. Ressoam com os chak-
ras da coroa mais elevados. Estes cristais purificam e focam a energia, 
ligando aos mais elevados reinos de existência. Use-os quando as 
situações precisarem de ser esclarecidas ou para abrir a intuição e 
obter sabedoria. Os cristais transparentes são poderosos energizantes, 
irradiando energia para o ambiente. Em grelhas, purificam e curam a 
aura e o corpo físico.
 
Cristais combinados e com duas cores Os cristais combinados 
criam possibilidades adicionais. Fazendo a sinergia das qualidades 
das cores ou cristais que os compõem para trabalharem juntos holisti-
camente, são muitas vezes mais eficazes do que os cristais individuais 
porque as suas vibrações são elevadas para uma frequência energética 
superior.
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