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C A P Í T U L O



A P R E S E N T A Ç Ã O
    Olá, estou Thati Marcello, Terapeuta,
Professora e Artesã. Atualmento vivo em
Viña del Mar, no Chile.
  Realizo meus trabalhos on-line e
participo de muitos eventos e feiras
artesanais por aqui, assim como já
participei de muitos eventos e ministrei
muitas aulas enquanto morava no Brasil.

Nestes anos de experiência, lecionei em
escolas públicas, realizei atendimentos
individuais e em grupos, vivências
terapêuticas com Mandalas, ministrei cursos
de Reiki níveis I, II, III e Mestrado, cursos de
Cristais e criei muita arte e artesanato com o
uso dos minerais.

Realizei  e realizo diversos cursos, workshops,
palestras e vivências. Possuo formação acadêmica
em Educação Artística, com especialização em
Arteterapia e cursos de extensão em Mandalas
Terapêuticas, também alguns cursos
complementares como: Cromoterapia, Curso
integrado de Fitoterapia, Homeopatia e Terapia
Ortomolecular, Cristaloterapia aplicada, Reiki IIIB
- Mestre professora.

Mas é importante ressaltar o que o querido
e amado Jung diz:

"Conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao

tocar uma alma humana, seja
apenas outra alma humana."

Carl Jung

Criei este e-book para que o conhecimento e a prática
consciente do uso dos minerais se espalhe e se manifeste em cada

ser desperto. Todos precisamos obter este conhecimento para
sintonizar nossa energia pessoal às magníficas energias dos

minerais, de modo que estas possam agir plenamente, liberando
bloqueios, harmonizando a mente e as emoções.

@thatimarcello
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C A P Í T U L O



Estudar sobre os minerais é uma jornada constante
de aprendizado e evolução. À medida que passamos
a saber mais  sobre os minerais em geral, mais
eficientes eles se tornam em nossas práticas quando
utilizados. 

O estudo, portanto, é fundamental para sua melhor
utilização. De fato,  quanto maior a  dedicação  aos
minerais,  mais eficiente é utilização destes para os
fins pretendidos; quanto mais se exercita a teoria,
maior é a compreensão dos seus usos e, ainda, mais
aprimorada será a forma com a qual os minerais
poderão ser utilizados. A prática é essencial.

Tal dedicação é processo integrante da arte de
trabalhar com os minerais e representa
verdadeiro processo ritualístico na sua manipulação.

A ciência, desde tempos antigos, vem estudando a
estrutura cristalina, seus efeitos e propriedades. A
prática e a experimentação pessoal corroboram o
que aos poucos vem sendo desvendado através dos
anos de estudo e pesquisa.    É nesta interessante e
inspiradora senda que nos embrenharemos e cujos
mistérios passaremos a desvendar.  Sejam bem
vindes.

I N T R O D U Ç Ã O



C A P Í T U L O
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Por outro lado, há diversas

reações que só com a prática

será possível saber; é claro que o

estudo da Geologia ajuda, e

muito, mas este não será nosso

foco principal. 

Há uma diferença entre limpar e

energizar o seu mineral. A partir

do momento que um mineral vem

para sua mão, ele

automaticamente se torna seu.

Cabe a você limpar e energizar

da forma que mais se adéque a

você.

Falar sobre este tema é fácil,

porém sua prática é um tanto

confusa para muitos.

Existem diversos tipos de

formação mineral, cada uma

com características únicas e

individuais. Isso conduz ao fato

de que, p.ex., existem minerais

que não podem ser levadas à

água, pois podem se quebrar,

se dividir, esfarelar.

Limpeza
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Limpe seus minerais com um ou mais dos
seguintes elementos:

·        Água Corrente;

·        Drusas; 

·        Selenita; 

·        Ervas.



Energização
O ato de energizar um mineral se destina

a melhorar o desempenho energético

deste; serve para que ele recarregue suas

energias, afinal ele é uma consciência.

Quando estão na natureza, esse processo

é realizado espontaneamente.

Quando os minerais estão em um

ambiente de muita utilização,   expostos

diretamente a um local de grande

movimentação, quando estão

constantemente em contato conosco,

suas energias se esvaem muito

rapidamente e é preciso realizar este

processo: inicialmente uma limpeza para

depois fazer a energização, para que seu

mineral permaneça sempre saudável.

 Sol

Terra

São elementos para

energização:



  Lua



Atenção: Como existe o elemento

“água” e sua ingestão, é preciso ter

cuidado com os minerais que são

tóxicos, como o enxofre, malaquita,

calcita entre outros. Caso o elixir

necessite utilizar algum destes

minerais tóxicos, utilize um tubo de

ensaio ou outro tipo de frasco

próximo do recipiente com a água e

os outros minerais não tóxicos: a

energia do mineral irá irradiar para a

água em função de sua

proximidade. 

Esta é uma forma muito eficiente de

utilizar as propriedades energéticas

dos minerais.

O mineral transferirá sua vibração

energética para o líquido; sua

ingestão torna os efeitos mais

rápidos.

Elixir





Existem registros históricos que mencionam
cerca de 88.000 chakras, ou seja, no corpo
humano são poucos os espaços que não estão
ocupados por órgãos sensíveis que façam
recepção e transformação de energia. Os mais
importantes pontos de recepção e transformação
estão localizados na região do baço, nuca, palma
das mãos e sola dos pés.

Existem sete principais chakras, que se localizam
em um eixo vertical na parte frontal do tronco e
que são decisivos para o funcionamento das
principais regiões do corpo, da mente e da alma
de um indivíduo. 

Os chakras vibram em movimentos circulares, daí
a palavra chakra em sânscrito significar “roda de
luz”. Cada um representa um aspecto da natureza
do ser humano.

Os minerais e os chakras



Localizado na base da coluna
vertebral, no cóccix, é

responsável pelo ligamento
com o corpo físico. Através
deste chakra, a energia da

terra penetra em nosso
sistema energético de matéria

sutil. Entramos em contato
com Gaia, experienciando sua

força elementar. 

Primeiro Chakra
Chakra Muladhara ou Básico

É responsável pelas necessidades básicas individuais, como a
sobrevivência neste plano, a estruturação da existência, a
segurança material; suprindo-nos com a energia necessária para
uma atividade criativa neste mundo, além de força de vontade e
estabilidade. 
Por estar relacionado ao elemento terra, sua cor é vermelha.

Os minerais que trabalham neste
chakra são aqueles com cor vermelha,

castanha, cinzenta e preta.



Localizado acima dos
genitais, é responsável

pela energia sexual, das
forças criativas. Sua cor é

laranja.

Segundo Chakra
Svadhistana ou Sacro

Os relacionamentos interpessoais, principalmente
com o sexo oposto, são caracterizados decisivamente
pela função deste chakra. As variedades do erotismo
pertencem a sua ação, bem como o desapego do Ego
limitado e a experiência de união profunda através
do ato sexual.

Os minerais que trabalham neste
chakra são aqueles os com

cor laranja e/ou avermelhada.



Localizado um pouco acima
do umbigo, este é um dos
principais chakras, sendo

relacionado com o elemento
fogo. O fogo é luz, calor,
energia e criatividade e,

em nível espiritual, a
purificação. Representa nosso

sol, nosso centro, nossas
forças, nossa relação com o

outro e com o mundo.

Terceiro Chakra
Manipura ou Plexo Solar

Nossa energia emocional flui para o exterior, nossos
relacionamentos, simpatias e antipatias, a capacidade de
estabelecer relacionamentos emocionais duradouros são
dirigidos por esse chakra.
Entre suas funções, uma das principais é purificar os
instintos e desejos dos chakras inferiores; ele dirige e ajuda
a aproveitar de forma mais consciente sua energia criativa,
manifestando a plenitude espiritual dos chakras superiores
no mundo material. Esse chakra está em contato constante
com nosso corpo astral. É o portador das nossas emoções,
dos impulsos vitais; os desejos e sentimentos dos chakras
inferiores são aqui expressados, digeridos e, com isso,
transformados numa energia mais elevada, para entrarem
em ressonância com a energia dos chakras superiores.



    Através deste chakra é que sentimos a
vibração do outro e reagimos em ressonância
com essa qualidade vibratória. 
            Quando somos confrontados por vibrações
negativas, experimentamos certo perigo
ameaçador.
        Essa sensação se dá pela contração do
chakra, podendo ressoar na parte física: é
verdadeiro mecanismo (temporário) de
proteção.

Os minerais que trabalham neste
chakra são aqueles com

cor amarela e/ou alaranjada.



Este chakra é o centro de
todo o sistema dos sete
chakras principais. Ele

une os três superiores e
inferiores, os mentais e

espirituais com o físico e
emocional.

Quarto Chakra
Anahata ou Cardíaco

Sua tarefa é a união por meio do amor, a união de
dois em uma só pessoa, por harmonia e amor que se
expressa através do coração. Em sua forma
equilibrada e purificada totalmente aberta está, no
centro, o amor verdadeiro, incondicional, um amor
que apenas existe por si só; é um estado de ser, de
existir. Em harmonia com os chakras superiores essa
energia de amor é transformada em um amor divino,
que eleva e permite a compreensão da presença
divina em cada ser.



Este chakra também é chamado de porta para
alma, vez que podemos, através do centro de
energia, entrar em contato com parte
universal da nossa alma, com a centelha do
divino que há em nosso interior.

Os minerais que trabalham neste chakra são
aqueles com cor verde (representando cura e
energia vital) e rosa (representando o amor).

Existem alguns minerais que não são dessas cores,
mas que atuam neste chakra para fluidez de emoções

e que trabalham as próprias emoções.



Este chakra é conhecido
como o centro da

comunicação e inspiração. Sua
função é atuar como ponte

entre os pensamentos e
sentidos, expressando os
impulsos, as reações que

transmitem
os conteúdos dos outros

chakras para o mundo
exterior.  É também o ponto de

união entre o chakra do
coração e a cabeça; nele

expressamos a ação do que
sentimos e pensamos, é a
ligação entre coração e o

espírito..

Quinto Chakra
Chakra Vishuddha ou Laringe

É por meio deste chakra que expressamos tudo o que
vive em nosso interior para o exterior. É possível
perceber o equilíbrio e desequilíbrio do indivíduo
apenas ouvindo suavoz e forma de falar. Essa
transmissão de sentimento se dá através do riso, do
choro, sentimento de amor e alegria, também de
medo e raiva, as intenções e desejos, as ideias,
compreensão e percepção do mundo exterior. 



Expressamos apenas conteúdos que encontramos
em nós mesmos e, a partir desse chakra, possuímos a
capacidade de autorreflexão, o que depende do seu
desenvolvimento, assim tornamo-nos mais
conscientes do corpo mental e podemos separá-lo
do funcionamento do corpo emocional, etérico e
físico.

Conseguimos uma compreensão mais profunda
quando estamos abertos e expandimos nossa
percepção, quando nos calamos e observamos ao
nosso redor.

Os minerais que trabalham neste chakra
são aqueles com cor azul e azul com

toques esverdeados.



É através deste chakra que conseguimos
obter a percepção mais consciente do ser.

Sexto Chakra
Ajna, Frontal ou terceiro olho

Os nossos pensamentos e imaginação
antecedem as ações e realizações de nossas
vidas por padrões emocionais alimentados de
forma inconsciente ou também pela
compreensão da realidade. É através desse
chakra que estamos conectados ao processo da
manifestação por meio do pensamento.

É onde se acessam forças
mentais, o discernimento

e a memória; ele nos
capacita a ir além da

mente e a forma com a
qual nos relacionamos
com ela nos diz sobre o

equilíbrio deste chakra.

É este chakra que nos permite entrar em contato
com o conhecimento e toda sabedoria que temos
dentro de nós de forma consciente, permite
acessar aquilo que somos de forma inconsciente.



Os minerais que trabalham neste chakra são
aqueles com a cor azul índigo ou azul anil.

O desenvolvimento do processo da conscientização da
criação tem início quando o ser, repousando em si mesmo,
começa a ter consciência da sua própria existência, o
chakra como sendo a sede dos processos de
conscientização. É possível então que comecemos a
receber a capacidade de manifestar, desde a
materialização até a desmaterialização. É possível
criarmos realidades no plano físico e acabar com antigas
realidades. Todo esse processo acontece automaticamente,
sem nosso esforço consciente.
Nossos pensamentos determinam a nossa vida, que é
guiada pelos nossos padrões emocionais que não
resolvemos, e os programamos por conceitos e pré-
conceitos próprios e de outros a nossa volta. Muitas vezes a
nossa mente é o servo dos nossos pensamentos repletos de
emoções que muitas vezes nos dominam.



Sétimo Chakra
Chakra Sahasrara, Coronário ou

Lótus de Mil Folhas

Esse chakra difere dos
outros pelo fato de nunca se

fechar, nunca se negativa. Sua
energia nos mantém unidos à

consciência universal, é a sede
da perfeição maior do ser

humano. É a fonte e de origem
da manifestação das energias

ligadas aos demais chakras.

É por ele que estamos ligados ao ser infinito, divino, que contém todas as
formas e qualidades não manifestadas. É por onde iniciou nossa viagem
pela vida e para onde voltaremos no fim dela. É através dele que vivemos
e sentimos a presença do Divino, nos tornamos unos. Experimentamos as
mais diversas formas da expressão da Criação, da qual habita em nós e
através dessa energia nos tornamos unos.

Os minerais que trabalham neste chakra
são aqueles com cor branca, violeta e
dourada, bem como os transparentes.



   As mandalas são desenhos circulares e representam a
transformação de um estado para outro, da matéria para o energético
e espiritual. As mandalas são uma ferramenta visual e experimental
para a concentração e meditação. As mandalas trabalham com a
ideia de que o mundo essencial integra todas as coisas, o que vemos e
o que não vemos. Vivemos no material, no mundo que existe para os
nossos olhos, que podemos tocar. E acabamos nos esquecendo de
sentir, de viver pela essência cíclica da existência. Em essência somos
um, um centro, o universo. Na mandala é possível observar e
entender como a representação dos símbolos e imagens revela o que
sempre existiu no inconsciente. As mandalas costumam se
manifestar para nós depois de estados de desorientação, pânico ou
caos psíquico. Sua meta é a de transformar a confusão numa ordem
sem que essa intenção seja necessariamente consciente. As mandalas
expressam ordem, equilíbrio e totalidade.

Mandala com Cristais



Ao criar uma mandala pegamos os minerais de forma inconsciente,
sem pensar muito e sem escolher. Então vamos movimentando os
minerais e organizando-os em formas circulares. Durante esse
processo estamos trabalhando tanto com forças internas quanto
externas. Com a prática da Cristaloterapia é possível perceber as
intenções dos movimentos desses minerais. É possível compreender
o motivo de dois minerais diferentes trabalharem juntos e, assim,
analisar e trabalhar a razão de eles estarem organizados daquela
forma. Além desse tipo de montagem da mandala, que é totalmente
guiado pelo inconsciente, também podemos criar mandalas com
uma intenção específica, como por exemplo uma intenção de cura.
Nesse caso nossa intuição nos leva a escolher minerais associados à
cura e a outras características que precisarão ser trabalhadas para
essa cura possa acontecer.

Como criar uma Mandala de
Cristais?



Este livro é parte de uma longa jornada de estudos e
práticas terapêuticas. Espero que ele possa, de alguma
forma, aportar com um grãozinho na sua jornada. Que seja
uma jornada frutífera!
Tenho como missão de vida facilitar e contribuir através da
minha arte e abordagens terapêuticas, a cuidar e despertar
no outro aquilo que está inconsciente, levando beleza,
equilíbrio e transformação.  Meu objetivo é auxiliar no seu
desenvolvimento e crescimento pessoal.
Conheça e apoie meu trabalho em minhas mídias sociais.
Estou lá para tirar todas as dúvidas e compartilhar mais
conhecimento com vocês:

Considerações Finais

Conheça e apoie meu trabalho 
em minhas mídias sociais:

@thatimarcello

www.thatimarcello.com

Thathiäna Marcello


