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Material Necessário Para o Curso de Cura Interdimensional 
 

Cristais de Trabalho ou de Conexão 
 

 

 Um Pêndulo de Cristal de Quartzo Branco Multifacetado/Facetado - as arestas (lados, 
faces) não devem ser arredondadas. Dê preferência às correntes coladas ao pêndulo - sem 
perfurações  

 
 
Pêndulos: 

http://www.cristaisdecurvelo.com.br/item/Pendulo-CRISTAL-SUPER-EXTRA-TRANSPARENCIA--
Pedra-Facetado-Corrente-Brinde.html 
https://www.shopdoscristais.com.br/pendulo-de-cristal-facetado.html 
https://www.cristaisaquarius.com.br/pendulo-cristal-230-b 
https://loja.espacocristalino.com.br/pingentes-pendulos/pendulo-de-cristal-3-4-cm 

 
 
 
 
 
 1 Turmalina Negra (tamanho aproximado: 5x3cm ) tamanho de um polegar feminino 

 
Turmalina Negra (bruta): 
https://loja.espacocristalino.com.br/protecao-e-limpeza/turmalina-preta-bruta-unidade-media-3-a-4-
cm 
https://www.cristaisdecurvelo.com.br/item/Turmalina-Preta-Pedra-Bruto-Natural-de-Garimpo-Cod-
TP1403.html 

 

 

 

 

 
 1 Ágata de Fogo pode ser rolada ou bruta (tamanho aproximado: 5x3cm) tamanho de um 

polegar feminino 
 

 
Ágata de Fogo (rolada): 
https://loja.espacocristalino.com.br/vitalidade/agata-de-fogo-rolada-unidade-52-a-61g 

 
 
 

 
 
 
 

 1 Olho de Tigre (tamanho aproximado: 5x3cm) tamanho de um polegar feminino 
 
Olho de Tigre: 
https://loja.espacocristalino.com.br/poder-pessoal/olho-de-tigre-rolado-unidade-media-de-2-5-a-3-cm 
https://www.cristaisdecurvelo.com.br/item/Olho-de-Tigre-Pedra-Extra-Bruto-Natural-da-Africa-Cod-
OT4421.html 
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 1 Ágata Blue Lace ou Calcedônia Azul bruta ou rolada (qualquer tamanho, a partir de 
2,5cm) tamanho de uma falange do polegar feminino 
 

 
 
 
Ágata Blue-Lace (rolada): 
https://www.shopdoscristais.com.br/agata-blue-lace.html 
https://www.cristaisaquarius.com.br/agata-blue-lace-18g 
https://loja.espacocristalino.com.br/calcedonia 
 
 

 
 

 
Ágata Blue-Lace (bruta): 
https://www.shopdoscristais.com.br/agata-blue-lace-bruta-2.html 

 
  
 
 

 
  
 
 1 Cianita Azul (tamanho aproximado: 7x2x1cm) tamanho da palma da mão ou da mão feminina 
 

 
 
Cianita Azul: 
https://loja.espacocristalino.com.br/pedra-do-ano/cianita-azul-media-de-4-5-a-7-cm-6-a-7g 
https://www.cristaisdecurvelo.com.br/item/Cianita-Azul-Distenio-Canudo-Extra-Pra-
Colecionar-Cod-CA4507.html 
https://www.shopdoscristais.com.br/cianita-azul-bruta-20.html 
 

 
 

 

 
 
O ideal é que você tenha TODAS as pedras e cristais citados acima antes da Aula IV, mas se for difícil adquiri-los de 
uma vez, compre-os aos poucos dando urgência à ágata blue-lace/calcedônia azul – você deverá ter todos os cristais 
até o início das práticas da Aula V. 
 
No caso de você não encontrar algum cristal, compre um quartzo branco que poderá ser utilizado provisoriamente, até 
que você o substitua pela pedra original. 
 
Claro que os tamanhos não precisam ser exatamente esses, compre o que encontrar e o que estiver acessível. 
 
Ao lado de cada um dos cristais os links se referem às opções de lojas onde o preço é justo e a qualidade boa. 
 
O importante é que os cristais adquiridos sejam exatamente iguais em coloração e aspecto às fotos acima, 
pois é fácil se confundir ou comprar cristais tingidos. 
 
Alguns outros links de lojas pelo Brasil que comercializam cristais e pedras: 
 

www.legep.com.br 
www.lpminerais.com.br 
 
Belo Horizonte/MG: 

• Sr. Marcos - Fone: (31)3222-3224 Cel.9914-8457 

• Shopping Metrópole  
Rua da Bahia, 1022 - Centro Lj. 246 - 2º andar 
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