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1- DRAGONS 

 

AEON – O Dragão da Origem. Funciona como uma internet cósmica que tem acesso às 

informações sobre tudo o que a nossa alma já viveu. Faz os downloads necessários entre 

corpo e alma à medida que vamos integrando o trabalho energético. Limpeza profunda e 

revitalizante em todos os níveis.   
 

AQUAMARINE – O Dragão Autêntico. Somos únicos e capazes de expressar nossas 

diferenças livremente. Facilita o processo de inclusão. Para os que se sentem diferentes dos 

outros. 
 

AZULITE – O Dragão da Paz. Traz a calma que vêm após a tempestade, períodos prolongados 

de tensão ou situações muito estressantes. Liberação de tensão e estresse. O pior já passou. 
 

BARIUM – A Dragona da Tolerância. Estimula a tolerância acalmando a nossa energia, nos 

incentivando a respirar profundamente antes de reagir a situações. Traz paciência com tudo o 

que é estranho ou diferente. Libera a irritação. 
 

BLACK – O  Dragão da Força. Facilita a superação dos nossos medos em todos os níveis. 

Encoraja o não julgamento e a compaixão por nós mesmos e por todos os seres vivos. Traz o 

entendimento do propósito maior por trás de uma situação para que possamos superá-la. 
 

BLUE – O Dragão do Fluxo. Acalma, pacifica. Encoraja-nos a parar de resistir e deixar as 

mudanças fluírem. Auxilia na liberação de emoções e de situações passadas que causaram 

sofrimento. 
  

BRASS – A  Dragona do Alerta. Alerta para as sincronicidades e sinais acontecendo todo o 

tempo ao nosso redor. Facilita a expansão da nossa rede de contatos e a ampliação de nossas 

conexões. 
 

BRONZE – O Dragão Cientista. Para ideias práticas e estratégicas para resolver problemas. 

Nos ajuda a conceituar e a manifestar novas tecnologias.  
 

BROWN – A Dragona Eficiente. Traz foco e determinação na realização de projetos e para 

organizar nosso tempo com sabedoria. Vence a resistência e a procrastinação. Ajuda-nos a 

aterrar nossas energias para que possamos concretizar nossos sonhos. 
 

BURGUNDY – A Dragona das Conexões Familiares. Trabalha com carma familiar. Traz 

compaixão, perdão e disposição para lidar com assuntos de família. Ajuda-nos a escutar, a nos 

sentirmos seguros, a estabelecermos limites. 
 

CARAMELO – O Dragão da Doçura. Auxilia a superar a frustração, a dor e a perda. Traz 

doçura e prazer para nossas vidas.  
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CARMINE – A Dragona da Interação.  Aumenta a nossa capacidade de ter insights e de 

receber informações em todos os níveis e colocá-los em ação. Sinaliza nova fase na vida. 

Ajuda a conectar com as pessoas e a fazer amizades na mesma vibração. 
 

CELESTE – O Dragão do Céu na Terra. Ancora a energia da perspectiva divina dentro de nós. 

Nos ajuda a mudar a atitude diante de situações que não podemos mudar. Ajuda a perceber os 

ensinamentos por trás das dificuldades que estamos vivendo no momento. 
 

CHROME – O Dragão Protetor. Manto protetor.  Para aqueles que são esponjas de energia e 

que atraem a negatividade do ambiente para si.  Ajuda a proteger, definir e reforçar as 

fronteiras do nosso campo de energia, impedindo a entrada de interferências, principalmente 

em ocasiões sociais. 
 

COBALT – O Dragão do Alívio. Libera a necessidade de controle, despedaça a obstinação e o 

auto engano. Libera os que estão tentando manipular os nossos pensamentos e nos convencer 

a seguir a vontade deles. Capacita-nos a ir com o fluxo, ter uma mente aberta e desfrutar do 

passeio! 
 

COPPER – O Dragão Mestre. Traz racionalidade e integridade, quando confrontado com 

situações desafiadoras. Protege os curadores para que fiquem focados e conectados com a 

Fonte. Encaminha interferências energéticas. Ajuda a religar e alinhar nossa energia quando 

estamos cansados e esgotados por um estilo de vida autodestrutivo ou por trabalhar em 

ambientes carregados de energia eletrostática. 
 

CORAL – O Dragão da Alegria. Traz leveza e prazer de desfrutar o momento presente. Essa 

energia nos eleva quando nos sentimos infelizes ou estagnados. Conecta-nos com a alegria de 

estarmos vivos. 
 

CRYSTAL – O Dragão do Progresso. Renova a nossa confiança no mundo espiritual. Conecta-

nos com a versão curada de nós mesmos para que possamos andar nessa direção. Permite-

nos fazer amizades verdadeiras com pessoas "diferentes" de nós. 
 

CYAN – O Dragão da Responsabilidade. Traz a percepção de que criamos a nossa própria 

realidade com  nossos pensamentos e sentimentos. Encoraja-nos a assumir o controle sobre 

nossa vida e bem-estar. Equilibra e fortalece a nossa compreensão ampla da responsabilidade 

para conosco, com os outros e com o planeta. 
 

DIAMOND – O Dragão da Integridade. Procura deixar tudo transparente através de um 

profundo senso de justiça e integridade. Expõe a corrupção. 
 

DRAGONHEART – O Dragão da Coragem. Ajuda a despertar nossa coragem para enfrentar 

qualquer situação em que nos falta vontade ou força para agir. Lealdade. 
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EGG – Eu crio. Tornamo-nos “co-criadores” de nossa própria realidade. Temos a capacidade 

de melhorar o planeta com nossas ideias e projetos. 
 

EMERALD – O Dragão do Amor Universal. Conecta-nos com a pura vibração do amor 

universal. Somos todos um. Ajuda-nos a sermos verdadeiros com nós mesmos e a viver a vida 

do jeito em que acreditamos, com coerência interna e externa. Dissolve a raiva. 
 

FATHER – O Dragão do Apoio. Incentiva-nos e traz a confiança necessária para agirmos e 

fazermos o que precisamos fazer. Nós podemos contar com um empurrãozinho dele para nos 

aventurarmos na vida! 
 

FUCHSIA – A Dragona da Organização. Para grandes tarefas quando nos sentimos 

sobrecarregados. Organiza por onde começar e como continuar. Deixa em ordem e recicla o 

que já não mais precisamos. 
 

FUSION – O Dragão da Unificação. Desfaz mal-entendido e reconecta pessoas que foram 

separadas por brigas, fofocas, traumas ou estresse. Reconexão em todos os níveis. 
 

GARNET – O Dragão da Superação. Continue andando, pois você está no caminho certo. Traz 

força e determinação quando estamos diante de grandes desafios que precisamos superar. 
 

GEM – A Dragona da Resiliência. Traz a força para nos recuperarmos e seguirmos em frente. 
 

GIRASOL – O Dragão que Ilumina. Nos ajuda a superar crises rapidamente, aprender com o 

que aconteceu e enxergar a luz no fim do túnel.  
 

GOLD – O Dragão da Sabedoria. Limpa bloqueios de abundância. Aumenta a confiança em 

nosso potencial. Conexão espiritual. Encoraja-nos a pedir ajuda com assuntos planetários. 
 

GRANDFATHER – O Dragão Ancestral Sábio. Traz segurança e responsabilidade. Auxilia nas 

questões de heranças e a resolver disputas e brigas entre familiares. Preserva a integridade da 

família. 
 

GRANDMOTHER – A Dragona Ancestral Sábia.  Nos ajuda a valorizar a família e a fortalecer 

os laços sanguíneos. Nos casos de doenças, traz informação sobre a saúde da família e pode 

colaborar nos processos de cura. Respeito e maturidade para lidar com os desafios da vida. 
 

GREEN – A Dragona Curadora. Traz uma conexão mais profunda com as energias da Terra 

para melhorar o nosso bem-estar e o do planeta. Ajuda a desbloquear nosso potencial de cura 

para que possamos cuidar da nossa saúde. Expande a nossa conexão com a Natureza e o 

Universo. 
 

GREY – O Dragão do Discernimento. Para fazermos escolhas saudáveis para o nosso bem 

maior. Reflexão e objetividade. 
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HELLO – O Dragão do Despertar. Acorda quando estamos tomados por nossas emoções.  

Existe algo que você não está vendo ou está evitando e que precisa de atenção? 
 

HERO – O Dragão do Propósito. Nobreza e força. Reconecta-nos com o propósito de alma. 

Fortalece a nossa determinação em enfrentar os desafios e alcançar os nossos objetivos. Seja 

seu próprio herói. 
 

INDIGO – O Dragão Intuitivo. Inspiração para tomar decisões de vida. Ajuda a escolher o 

melhor caminho e a melhor maneira para chegar lá. 
 

JADE – A Dragona do Auto Conhecimento. Ajuda a identificar quando problemas ou emoções 

são realmente nossos. Para processos de autodescobrimento e auto cura. Incentiva a passar 

um tempo sozinho para interagirmos com nós mesmos. 
 

KEY – O Dragão Facilitador. Abre, desata, desbloqueia informações, portas e situações. 
 

KRIPTONIUM – O Dragão da Investigação. Indica que há algo escondido de nós acontecendo, 

com possibilidade de estarmos sendo enganados por outros. Traz à tona sentimentos e 

comportamentos escondidos. 
 

LIBERTY – O Dragão da Liberdade. Traz a liberação de co-dependências e comportamentos 

viciantes. Dissipa resistências às mudanças necessárias. 
 

LUGH’S – O Dragão dos Talentos.  Libera nossos talentos e criatividade simplesmente para 

que possamos desfrutar deles. Destrava a timidez e nos encoraja a expressar nossa 

criatividade. Liberta nosso artista interior. 
 

MAGENTA – A Dragona da Autoconfiança. Ajuda-nos a cuidar da nossa aparência. Diminui os 

ciúmes. Traz aceitação de quem realmente somos e as escolhas que fizemos sobre a nossa 

vida, inclusive a nossa espiritualidade e sexualidade.  
 

MAGIC – O Dragão Alquimista. Transforma processos travados devido a magia. Resgate de 

pedaços da nossa alma presos nesta vida ou noutras. 
 

MAGNESIUM – O Dragão do Descarrego. Libera a agressão ativa e passiva. Acalma surtos e 

traz interação pacífica. 
 

MAGNUM – O Dragão do Sucesso. Expande o conceito de que o sucesso é o que é bom não 

só para mim, mas para todos também. Altruísmo. Lida com a ganância e o egoísmo. 
 

MAJESTIC – A Dragona da Vitória. Traz a visão da Terra curada. Quando ela trabalha conosco 

significa que o que queremos é possível e que ela está alinhando nossa energia para que 

chegue o mais rápido possível.  
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MOTHER – A Dragona da Nutrição. Traz a energia da mãe amorosa, atenciosa e amiga para 

os momentos em que precisamos de uma assim. Desperta gratidão, perdão e compreensão 

para com nossa própria mãe e tudo que aprendemos com ela. 
 

NEON – O Dragão Brilhante. Traz consistência em nossos esforços para ter sucesso. Auxilia 

as pessoas que têm medo de falar em público ou que querem melhorar suas habilidades de 

expressão e comunicação. Normalmente, um sinal de que estamos no caminho certo e de que 

seremos bem-sucedidos se continuarmos assim. 
 

OBSIDIAN – O Dragão da Inocência. Auxilia na superação da culpa. Libera as pessoas que 

estão obcecadas com alguém ou por alguma coisa e a pessoa alvo desta obsessão. 
 

OCEANIC – O Dragão da Atualização. Ajuda-nos a surfar as ondas de emoções muito fortes. 

Desconecta-nos da pressão de amigos e familiares para que possamos escolher o que é 

melhor para nós. Traz a clareza de fazer escolhas para o nosso bem maior. Libera as 

expectativas da sociedade sobre nós. 
 

OLIVE – O Dragão Diplomata. Para todas as negociações. Ele traz resolução de conflitos, pois 

facilita a capacidade de interação entre diferentes grupos, tribos e religiões. Suaviza o caminho 

de entrada ou saída de situações difíceis. Encoraja atividades intelectuais e desejo de 

conhecimento. 
 

OMNI – O Dragão Multidimensional. Traz a perspectiva multidimensional quando lidamos com 

um problema cuja causa está em uma vida paralela ou futura. Precisamos trabalhar este lado 

primeiro, antes de passar para o momento presente. 
 

ORANGE – A Dragona do Entusiasmo. Para dar a luz a novos projetos e ideias. Auxilia no 

parto de bebês. Melhora a ligação entre mãe e nenê. Criatividade. Lida com questões e 

traumas sexuais. 
 

PEARL – O Dragão da Fé. Confiança em nós mesmos e na Espiritualidade. Libera dúvidas, 

raivas e sentimento de injustiça com o reino espiritual. Restaura a confiança de que estamos 

sendo orientados e protegidos. 
 

PELE'S– O Dragão da Forma. Manifestação. Tenha clareza do que você quer realmente 

manifestar na sua vida e peça a ajuda deste Dragão para consegui-lo. 
 

PINK – O Dragão do Coração.  Amplia a capacidade de dar e receber amor. Conecta-nos com 

o coração para que possamos ouvir e falar amorosamente. Transmuta sofrimento, dor e 

rejeição. Auxilia a fazer amigos verdadeiros. Amor, Esperança e Paz compõem a energia do 

Pink Dragon. 
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PINTACHAMA – O Dragão da Tomada de Consciência. Nos ajuda a recuperar a razão quando 

surtamos e saímos do nosso caminho. Alinha-nos com o nosso bem maior. 
 

PLATINUM – O Dragão do Rejuvenescimento. Valorização e cuidado do corpo e da nossa 

autoimagem. Atualiza as nossas células e o DNA. Trabalha o medo do envelhecimento. 

Equilibra a vaidade para quem não tem e para os que a tem em excesso.  
 

PRECIOSA – A Dragona do Desapego. Facilita a liberação de hábitos destrutivos, 

principalmente controle, egoísmo, obsessão, possessividade.  
 

PURPLE – A Dragona Pioneira. Desbloqueia e prepara o caminho para novos projetos. Protege 

e limpa a aura e ambientes. 
 

RAINBOW – O Dragão da Síntese. Auxilia no desenvolvimento de nosso próprio estilo de ser. 

Integra tudo o que já aprendeu em cursos diferentes, com nossas experiências de vida. 
 

RED – A Dragona da Ação. Movimento. Crescimento em todos os níveis. Ajuda a aliviar a 

depressão. É uma dragona muito fértil que pode ajudar quem tem dificuldade de conceber.  
 

ROSE – A Dragona da Gentileza. Incentiva atos de compaixão para com os outros. 

Refinamento. Estimula a sensibilidade para saber o que dizer e quando dizer. Alinha as 

pessoas desastradas ou estabanadas. Cura as feridas com as mulheres das nossas vidas.  
 

ROYAL – O Dragão da Liderança. Quando precisamos assumir o nosso poder para nos 

tornarmos um líder em uma situação. 
 

RUBY – O Dragão Apaziguador. Para curar feridas com os homens que estão ou passaram 

pelas nossas vidas. Cura tendências agressivas. Estabelece conexões saudáveis com pessoas 

do sexo masculino. Trabalha padrões cármicos de poder e dominação. Energia relacionada ao 

Masculino Sagrado. 
 

SAPHIRA – A Dragona da Integração. Traz autenticidade para as mulheres que estão presas 

ao estereótipo feminino. Traz gentileza, empatia e compreensão para os homens presos ao 

estereótipo masculino. Equilibra as energias femininas e masculinas em pessoas que estão 

funcionando na polaridade inversa. 
 

SCARLET – A Dragona da Dignidade. Ergue os que tiveram a honra e a dignidade perdidas 

devido a julgamentos e humilhações dos outros. Traz a maturidade e a sabedoria provenientes 

de experiências de vida. Libera vergonha e padrões de abuso. 
 

SHINY – O Dragão da Valorização. Chama a nossa atenção para o tempo, o esforço, a 

dedicação e o amor das pessoas na nossa vida. Nos ajuda a diferenciar entre o custo e o valor 

das coisas materiais. 
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SILVER – O Dragão do Empoderamento. Ajuda a assumirmos a responsabilidade pela nossa 

vida. Recupera o poder que entregamos a outras pessoas para nos fazerem felizes e a 

controlar nossas vidas. Resgata pedaços de alma. Remove chips e implantes energéticos.  
 

SMOKEY – O Dragão Dinâmico. Acorda, desenvolve e expande o nosso potencial.  Funciona 

em processos de regeneração e revitalização. Repara vazamentos de energia na aura das 

pessoas e do planeta. Favorece a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. 
 

SPARK – O Dragão da Ativação. O momento é agora: vai!  Acaba com a procrastinação, a 

resistência e as desculpas.  
 

STOP – O Dragão do Basta. Seja o que for que você está fazendo, pare agora. Dê um tempo! 

Reflita. Você pode estar exigindo muito de si mesmo, ultrapassando o seu limite. 
 

TEMPEST – O Dragão do Caos. Às vezes o caos é necessário para trazer uma nova ordem 

para as nossas vidas. Acalma birras e Tensão Pré-Menstrual (TPM). 
 

TITANIUM – O Dragão da Blindagem. Bloqueia interferência energética, ataques psíquicos, 

obsessores e fantasmas. Possui uma das vibrações mais puras e mais leves que podem existir 

nesta dimensão. Tão puro que é incorruptível. 
 

TOPAZ – O Dragão da Comunicação. Limpa o canal de comunicação para que a mensagem 

possa ser entregue de forma clara e ser compreendida pelo receptor. Aumenta a clareza 

quando se fala. 
 

TUNGSTEN – O Dragão da Libertação. Atua em casos de dependência e comportamento 

obsessivo-compulsivo de pessoas, substâncias, religião, jogos, celulares, jogos de computador, 

etc. Libera obsessões em geral. 
 

TURQUOISE – A Dragona do Equilíbrio. Nos leva ao lugar de pura força, onde estamos 

alinhados e integrados com mente, corpo e alma. Transmuta e equilibra opostos, por exemplo: 

para as pessoas que perderam a esperança, traz otimismo. Encoraja-nos a curar usando o 

toque. 
 

URANIUM – O Dragão da Profundidade. Para quando precisamos pesquisar para encontrar a 

raiz do problema e uma maneira de resolvê-lo. 
 

VIOLET – O Dragão Desmaterializador. Transmuta energias densas. Purifica ambientes e 

terapeutas, antes e após as consultas. Desmaterializa lixo energético. Prepara o caminho para 

o trabalho de cura a ser feito. 
 

WHITE – O Dragão da Pureza. Limpa e fecha a porta quando uma etapa está sendo encerrada 

na nossa vida. Ilumina o caminho que se inicia e nos dá força para trilhá-lo. Acalma fobias, 

especialmente claustrofobia. Remove pessoas que tentam invadir nossa privacidade. 
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YELLOW – O Dragão da Clareza. Libera o vício do sofrimento e o hábito de fazer da nossa 

vida ou a dos outros um drama. Ajuda quando precisamos de foco e concentração. 
 

YES – O Dragão da Certeza. Sem culpa. Sem desculpas. Sem dúvidas. Diga SIM à vida. 
 

ZEN – O Dragão da Transcendência. Desapegue-se das emoções e resultados. Desligue a 

mente e torne-se apenas um observador. 

 

2- BABY DRAGONS 

 

BABY AEON – Eu me lembro.  Nos ajuda a conectar e reconhecer a Verdade Universal por 

meio do “sentir”.  Ajuda a acessar talentos que tivemos em outras vidas. 
 

BABY AQUAMARINE – Eu me aceito. Trabalha a auto aceitação. Libera hábitos que são 

autopunitivos e traumas que estão bloqueando a nossa individualidade.  
 

BABY AZULITE – Eu sossego. Traz paz interior em tempos de turbulência. 
 

BABY BARIUM – Eu sou tolerante. Ajuda-nos a ver, além de nossas limitações, imperfeições e 

aspectos nossos em que nos sentimos deficientes. 
 

BABY BLACK – Eu sou corajoso. Lida com fobias, ataques de pânico e medos inconscientes.  
 

BABY BLUE – Eu sou calmo. Acalma a pressa e a hiperatividade. Tranquiliza. 
 

BABY BRASS – Eu estou ciente. Traz a consciência dos nossos bloqueios internos. 

Reconecta-nos com a Terra. Melhora a nossa capacidade de manifestar nossos sonhos. 
 

BABY BRONZE – Eu vou conseguir. Fortalece a determinação para completar nossa missão, 

desde nossa concepção, por toda a vida. Força de vontade. 
 

BABY BROWN – Eu estou aqui.  Ajuda-nos a habitar nosso corpo, estarmos presentes e 

conectados com a Terra. Auxilia na absorção de informações, alimentação e assimilação em 

todos os níveis. 
 

BABY BURGUNDY – Eu me cuido. Compreensão de nosso papel na família. Ajuda-nos a 

aprender as lições desta vida e das anteriores. Trata de questões de carma que estão 

interferindo com o nosso progresso atual. 
 

BABY CARAMELO – Eu coopero. Ajuda a lidar com a chantagem emocional. Acalma birras. 

Incentiva a racionalidade. 
 

BABY CELESTE – Eu persisto.  Ajuda a superar desafios e a fazer o que precisa ser feito com 

tranquilidade. 
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BABY CHROME – Eu estou protegido. Ajuda-nos a descobrir quem somos, para manter o que 

nos pertence e para liberar comportamentos que pertencem a outras pessoas. Deixa-nos saber 

quando estamos em alinhamento com nós mesmos e livres das influências de outros. 
 

BABY COBALT – Eu sou sortudo. Nos incentiva a parar de reclamar. Traz a percepção de que 

o Universo é generoso para todos e está sempre ouvindo o tipo de energia que liberamos no 

mundo. O que penso e sinto, atraio na minha vida. 
 

BABY COPPER – Eu reconecto. Para os que desenvolveram tendências autodestrutivas. Para 

quando estamos “atacados”. Ajuda a encontrar a saída de situações perigosas. 
 

BABY CORAL – Eu brinco. Traz diversão para o momento presente. Libera a imaginação, a 

brincadeira e a risada da criança interna quando estamos levando a vida muito a sério. 
 

BABY CRYSTAL – Eu quebro padrões. Deixa entrar a luz para podermos quebrar padrões de 

comportamento. Traz confiança em nossa capacidade de superar bloqueios. 
 

BABY DIAMOND – Eu sou honesto. Ajuda-nos a resistir às tentações. Fortalece a conexão 

com nossa alma. 
 

BABY EMERALD – Eu sou amado. Abre o nosso coração para aceitar, reconhecer e receber o 

amor das pessoas, da natureza e do universo ao nosso redor. 
 

BABY FUCHSIA – Eu posso lidar com isso. Ajuda a aliviar a tensão e nos acalma quando 

temos um desafio que parece impossível de ser concluído. Nos acompanha passo a passo até 

terminarmos a tarefa. 
 

BABY FUSION – Eu unifico. Ajuda a nos reerguer depois de uma rasteira da vida. 
 

BABY GARNET – Eu supero. A força interior. Mantém a visão e a fé de que vamos chegar 

onde queremos. 
 

BABY GEM – Eu sou abençoada. A capacidade de reconhecermos as coisas boas ao nosso 

redor e não levarmos para o lado pessoal o que achamos que os outros fizeram contra nós. 

Não foi pessoal. 
 

BABY GIRASOL – Eu ilumino. Nos ajuda a encontrar as respostas que precisamos dentro de 

nós mesmos. Traz esperança. 
 

BABY GOLD – Eu sou sábio. Sabedoria interior. Ajuda-nos a fazer escolhas para o nosso bem 

maior. 
 

BABY GREEN – Eu sou saudável. A saúde física é nosso direito. Ajuda-nos a ter pensamentos 

que apoiam o nosso processo de cura. Priorizar a saúde acima de todas as coisas. 
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BABY GREY – Eu sei discernir. Separa o que é a nossa verdade do que é a de outros. 

Habilidade para escolher com sabedoria. 
 

BABY HERO – Eu vou.  Nutre o pensamento positivo. Planejamento do próximo passo na 

nossa jornada. 
 

BABY INDIGO – Eu sei o que eu quero. Favorece ouvir o coração e não a cabeça no processo 

de tomada de decisão. 
 

BABY JADE – Eu amplio meu potencial. O reconhecimento do nosso progresso e de quanto já 

alcançamos na vida e de quanto ainda podemos alcançar. Ajuda a superar nossas limitações. 
 

BABY KRIPTONIUM – Eu revelo. Iluminação. Revela o que estamos escondendo de nós 

mesmos. Verdade interior. Desfaz mentiras. 
 

BABY LIBERTY – Eu me liberto.  Libera sentimentos e emoções que nos mantêm presos 

dentro de nós mesmos como ressentimento, autocrítica, culpa, insegurança e medo. 
 

BABY MAGENTA – Eu sou confiante. Traz-nos para fora do círculo de superproteção criado à 

nossa volta com excesso de regras, ameaças de violência ou chantagem. Libera a repressão e 

a timidez por medo de sermos nós mesmos. 
 

BABY MAGIC – Eu desfaço.  Limpa superstições e medo de magia. Limpa ataques 

energéticos. Restaura a autonomia. 
 

BABY MAGNESIUM – Eu curo.  Autocontrole. Libera pensamentos e sentimentos de auto 

sabotagem, autoindulgência e raiva de nós mesmos. Ilumina as partes dos nossos corpos que 

detestamos para que possamos amá-las. 
 

BABY NEON – Eu brilho. Encoraja-nos a dar um passo adiante e mostrar o nosso potencial. 

Capricho nos detalhes para brilhar ainda mais. Ajuda-nos a reconhecer o nosso mérito e a 

aceitar elogios. 
 

BABY OBSIDIAN – Eu sou inocente. Sem culpa, sem vergonha. Liberação da culpa com que 

nascemos, em decorrência de vidas passadas, e da que somamos nesta vida.  
 

BABY OCEANIC – Eu acesso. Cura os sentimentos e as emoções relacionadas a situações 

passadas em outros tempos e que estão interferindo com a nossa vida de agora. 
 

BABY OLIVE – Há um caminho. Traz inspiração quando precisamos negociar com nós 

mesmos para fazer uma escolha. 
 

BABY ORANGE – Eu sou feliz. Desperta o entusiasmo, a curiosidade e a criatividade. Libera 

melancolia, tédio e tristeza. Reconecta com a capacidade de nos divertirmos. 
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BABY PEARL – Eu estou seguro. Traz segurança em situações difíceis. Cria um escudo de 

proteção quando o mundo à nossa volta parece estar desmoronando. 
 

BABY PINK – Eu me amo. Facilita olharmos para nós mesmos amorosamente e fazermos as 

escolhas para sararmos de nossos sofrimentos e podermos aproveitar a vida. 
 

BABY PLATINUM – Eu renovo.  Aceitação do nosso físico. Capacidade de valorizar o corpo 

que temos. Rejuvenescimento pelo bom humor. 
 

BABY PURPLE – Eu ouso. Libera hesitação, medos e inseguranças diante de um passo 

importante. Traz coragem, determinação e força para ousar. 
 

BABY RAINBOW – Eu aprendo. Libera os pensamentos que bloqueiam o aprendizado. 

Expande o aprendizado por meio de observação, exercício e prática de novas ideias. 
 

BABY RED – Eu descanso. Aumenta a nossa energia física quando estamos cansados. Avisa 

quando precisamos parar, descansar e respeitar o ritmo do nosso corpo.  
 

BABY ROSE – Eu sou delicada.  Acalma e protege as pessoas muito sensíveis que se 

magoam facilmente. Suaviza aqueles que desenvolveram um exterior espinhoso para se 

defender.  
 

BABY SAPHIRA – Eu integro.  Quando precisamos nos ajustar às mudanças em nossas vidas 

e integrar novos membros da família, diferentes culturas, raças, países etc. 
 

BABY SCARLET – Eu sou encantada. Traz cor, dança e celebração à vida. Alerta para a 

possibilidade de estarmos sendo ingênuos sobre alguma coisa ou alguém estar se 

aproveitando de nós. 
 

BABY SILVER – Eu respeito.  Ajuda a entender os nossos limites: a colocar barreiras 

saudáveis e a não invadir o espaço de outra pessoa. Respeito próprio. Auxilia pessoas que 

estão sendo intimidadas e aquelas que intimidam outros. 
 

BABY SMOKEY – Eu me animo. Promove a vontade de viver a vida plenamente, equilibrando 

corpo, mente e espírito, trazendo uma sensação de força, vitalidade e movimento. 
 

BABY STOP – Eu paro. Acaba com pensamentos preocupantes e recorrentes. Sim, você tem 

controle sobre seus pensamentos. Pare de pensar nisso agora. 
 

BABY TOPAZ – Eu escuto. Aumenta nossa capacidade de escutar os outros, a nós mesmos e 

ao nosso corpo. 
 

BABY TUNGSTEN – Eu caio na real. Limpa ilusões e idealizações. Acorda para a realidade. 
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BABY TURQUOISE - É possível. Traz otimismo. Ajuda-nos a focar no que queremos alcançar 

para obter sucesso. Trabalha com o conceito tempo e espaço, quando precisamos ampliá-los 

ou encurtá-los. 
 

BABY VIOLET – Eu continuo. Estabilidade e força para completar uma tarefa até o fim. Limpa 

obstáculos e bloqueios dentro de nós. 
 

BABY WHITE – Eu estou aberto.  Libera pensamentos negativos ou limitantes. Reprograma as 

crenças sobre nossa capacidade de ter sucesso. Ajuda na adaptação a situações novas na 

nossa vida. 
 

BABY YELLOW – Eu sou inteligente.  Amplia nossa capacidade de aprender coisas novas. 

Traz curiosidade. Melhora a memória. 
 

BABY YES – Eu topo.  Diga sim para você mesmo. Incentiva-nos a participar da vida e a nos 

divertirmos. 
 

BABY ZEN – Eu estou centrado. Viagem ao centro do nosso ser. Quietude e expansão. 

 

3- HELPERS (Ajudantes) 

 

3.1- ÁRVORES 

 

ARAUCÁRIA. Esta árvore traz a sensação de clareza e espaço interiores. Para quando você 

precisar procurar dentro de você os recursos para organizar sua vida e suas decisões. 
 

BAMBU. Traz a consciência de que pertencemos a uma comunidade que nos dá apoio. Acorda 

o senso de responsabilidade com o coletivo. Substitui a energia do egoísmo por altruísmo. 

Harmoniza o trabalho em grupo. 
 

CARVALHO. Traz resistência, força e resiliência para ajudar a lidar com os momentos 

tempestuosos da vida. Nos homens, fortalece a energia de fertilidade e a força de criação. Faz 

a conexão entre todos e tudo trazendo a energia da unidade.  
 

CASTANHEIRA. Esta essência traz uma quantidade imensa de luz que desintegra as energias 

escuras do desespero, da angústia e da tendência autodestrutiva extrema. Ajuda a pessoa a 

enxergar a saída e acalmar as emoções intensas. 
 

CEBOLEIRA. Esta árvore carrega a energia do nascimento; ela nos ajuda a renovar o nosso 

espírito quando nos sentimos desgastados. Traz a energia da aceitação – “Eu sou quem Eu 

sou”. Os índios americanos a utilizam para diminuir a dor do parto. Ajuda a ver o lado positivo 

de todas as situações. 
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COPAÍBA.  Para situações de tensão e stress, onde paramos de respirar. Aumenta o fluxo de 

ar no organismo. Repara. 
 

EUCALIPTO. Uma brisa de ar fresco. Essa árvore nos ajuda a respirar melhor; ela também 

eleva a nossa visão da vida, tirando-nos da névoa e mudando a perspectiva da vida diária. 
 

GINKGO BILOBA. Esta é a arvore da esperança: ela traz a energia da persistência e da 

renovação. Também conhecida como Árvore da Memória, ela ajuda a lembrar de quem somos 

e a nos conectarmos com a nossa força vital e energia de auto-cura.  
 

MANGUEIRA. Traz a energia da generosidade. Auxilia lidar com situações de avareza, medo 

de pobreza, apego excessivo e medo “do que vai faltar”. É o princípio “do dando que se 

recebe”. 
 

RANGOA. Conecta-nos com as práticas medicinais da tradição Maori (Nova Zelândia), 

principalmente com a capacidade de cura das árvores, plantas, ervas, flores, águas e 

elementais da Floresta Tane.   

Antes de usar esta essência é bom estabelecer claramente a sua intenção. 
 

SAMAÚMA. Ajuda quando estamos prontos para superar uma crise. Ergue-nos e nos põe de 

pé, com muita dignidade. Para quando estamos prontos para um salto qualitativo. A rainha da 

Floresta Amazônica. 
 

SEQUOIA. Trabalha com comunicações. Estabiliza-nos em períodos de stress e mudanças. 

Também auxilia as pessoas cujas almas têm dificuldades de se ligar ao corpo físico.  
 

SERINGUEIRA. Esta árvore manifesta o Céu na Terra – enquanto ela cresce, traz as suas 

raízes de cima, até encontrar o solo. A sua energia nos ajuda a crescer a nos alongar, 

oferecendo também uma nova raiz para nos apoiarmos quando sentimos que nos esticamos 

demais. 
 

TAIUVA. Ela nos traz uma sensação de profunda felicidade e conexão com todos os seres. 

 

3.2- ELEMENTAIS 

 

CENTAURUS – Racionalidade.  Equilibram o instinto animal de luta ou fuga dentro de nós. 

Trazem força, cooperação, energia e resistência para continuar. Ajudam os humanos a se 

comunicarem com cavalos. 
 

CURUPIRAS – Os Desbravadores de Caminho.  Quando estamos presos em padrões de 

comportamento ou situações das quais precisamos sair e seguir em frente. Eles incentivam e 

nos orientam a percorrer um caminho desconhecido. 
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ELFOS - Saia para a Natureza agora. Traz a leveza do ser e alegria das coisas simples da 

vida. Gratidão por pequenos presentes, alegria de viver, curiosidade e a habilidade de se 

maravilhar com tudo. Transmitem a energia verde pura da Natureza nos processos de Cura 

que envolvem o contato com o mundo natural. Traz a alegria no presentear e o conhecimento 

do que vai fazer o coração de uma pessoa cantar de alegria quando recebe-lo. 
 

FAIRY MAGIC – O Toque das Fadas. Elas desempenham um papel vital em nossas vidas, 

ajudando-nos a lidar com os pequenos detalhes do nosso dia a dia. Excelentes ajudantes para 

arrumar nossas coisas e nossa casa. Podem reviver algumas plantas e flores agonizantes. 

Trazem a magia de volta para a vida das pessoas. 
 

GNOMOS – Reciclagem.  Sem desperdício, por favor, é o lema deles.  Os gnomos abençoam, 

reutilizam e reciclam energias. Eles vão aparecer quando estamos desperdiçando nossa vida e 

energia em algo que não tem futuro. 
 

NINFAS – Liberação emocional. Libera emoções que estão presas não só no nosso corpo, 

como na natureza também.   
 

PAN – A Sabedoria da Natureza. É responsável pelo crescimento. Inspira todos os seres a 

conhecerem como melhor usufruir da Natureza para a sua própria cura.  
 

PEGASUS -A Perspectiva Elevada - Permite analisarmos qualquer situação de um ponto de 

vista mais elevado e de entender o aprendizado que traz. Eleva o trivial, mundano e dramático 

para uma experiência de transformação pessoal e entendimento espiritual. 
 

SEREIAS – Fluir.  Elas trazem a energia do mar para as pessoas que necessitam desta 

conexão, pois estão longe dele. Trabalham com as águas,  do nosso corpo. Fazem fluir áreas 

da vida que estão estagnadas. 
 

UNICORNIO – Amor Divino.  Suavizam o coração ferido por dor e tristeza. Liberam traumas de 

amor. Ajudam os animais a encontrarem novos donos. Purificam emoções. 

 

3.3- ESSÊNCIAS DE APOIO 

 

ANKH. Símbolo do Humano Sagrado, integrado em corpo e alma com a sabedoria do 

Masculino Sagrado e Feminino Sagrado.  Renovação constante e expansão de consciência. 
 

ECOPORTAL – O Portal de Transmutação.  Encaminha energias negativas que já não servem 

ao nosso bem maior, ou ao da Terra, a um ponto do planeta onde podem ser enviadas para 

uma outra dimensão, mais adequada.  
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RAINBOW BRIDGE – O Portal de Passagem.  É aberto para acessar o fluxo de energias que 

estão saindo e entrando no planeta. Ajuda a dar o salto qualitativo que nos leva a outro estágio 

de vida. 
 

ZERO POINT – O Neutralizador.  Destrói e elimina todos os padrões que estão nos impedindo 

de atingir o nosso potencial mais elevado. Reinício. 
 

SAGRADO FEMININO. Conecta-nos com a nossa Deusa Interna: forte corajosa, bondosa, 

sábia, passional, linda e gloriosa. 
 

SAGRADO MASCULINO. Conecta-nos com a energia do Mago interno: curador, construtor, 

pacificador, justo, sábio e glorioso. 

 

3.4- ESTRELAS E SERES CÓSMICOS 

 

BLACK STAR – A Luz da Co-Criação.  Acesso à fonte mais pura e com maior potencial de 

criação. Compreensão do lado sagrado da escuridão. 
 

BLUE STAR – A Luz da Revelação.  Alerta-nos para pesquisar energias ocultas que estão nos 

afetando, para irmos além do óbvio e descobrir o que está por trás de uma questão. Ajuda a 

ver mais claramente quais forças e energias estão operando ao nosso redor. 
 

GOLD STAR – A Luz da Conexão.  Aumenta a conexão com a Fonte Divina. 
 

GREEN STAR – A Luz da Vitalidade.  Raio de Cura e energia vital com a qual podemos curar a 

nós mesmos e ao planeta. 
 

PINK STAR – Conexão Divina.  A estrela que nos conecta com o centro de amor da Fonte. 
 

PURPLE STAR – A Luz da Iniciação.  Salto qualitativo onde somos testados pela 

espiritualidade. Crescimento e novas experiências. 
 

RED STAR – A Luz da Aceleração.  Encoraja o processo de aprendizagem e evolução no 

caminho espiritual. 
 

SILVER STAR – A Luz da Informação.  Traz para a alma a informação de que necessitamos 

para nosso processo de cura. 
 

TURQUOISE STAR – Harmonização. A estrela que tem a energia pura do equilíbrio e 

harmonia. 
 

WHITE STAR – A Luz da Expansão.  Limpa bloqueios e interferências com as nossas 

conexões espirituais. 
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WISHING STAR – O Desejo do Coração.  Feche os olhos e deixe seu coração escolher um 

desejo agora! 
 

ALMA – A Cura do Espírito.  Reconecta com nossa família de alma e nosso “lar nas estrelas”. 

Interconectividade. Alivia sentimentos de separação e saudades. Reconexão com a sociedade 

e amigos. 
 

MOONLIGHT – O Raio da Generosidade.  Para dar e receber com gratidão. Compartilhar.  

Para entender os ciclos e os altos e baixos da vida. É um banho de emoções positivas. 
 

SUNLIGHT – O Raio da Espontaneidade. Autenticidade. É um banho de pensamentos 

positivos. Aumenta a tolerância física à luz do sol.  
 

WHOLE – O Campo das Infinitas Possibilidades.  Gratidão por tudo o que tem. Nada falta na 

sua vida. Concentre-se em tudo de bom na sua vida. Energia em movimento. Você é completo 

do jeito que é. 

 

4- ESSÊNCIAS – DRAGONLIGHT 

 

ABUNDÃNCIA. Este spray nos alinha com a energia universal da prosperidade e abundancia, 

ajudando a atrair e a receber desta fonte inesgotável de energia. Feito com o Óleo Olibano.  
 

ALEGRIA. Nos ajuda a manter o alto astral e a pegar leve em todas as situações. 
 

FAMA. Eleva, inspira e traz confiança. Você tem o poder para ter sucesso em tudo o que quiser. 
 

GUARDIÃO. Para fortalecer a energia de pessoas sensíveis quando estiverem em ambientes 

com muita gente ou em contato com determinados indivíduos ou em circunstancias carregadas. 

Ajuda a pessoa a se sentir em segurança e sem medo do desconhecido. Modo de usar: Duas 

borrifadas sempre que achar necessário. 
 

HARMONIA. Este spray, feito com óleo de Lavanda orgânico, traz a energia da Harmonia para a 

sua vida. Preenche a sua casa e escritório ou ambientes que você costuma estar com uma 

energia pacífica, amorosa, angélica, calma e revitalizante. Excelente após o ambiente ter sido 

limpo previamente com o Spray Sopro do Dragão.  
 

INSIGHT. Para ajudar a compreender e agir em caso de dúvida ou indecisão. 
 

LIBERTA. Desfaz os laços negativos entre pessoas ou uma situação durante a dissolução de um 

relacionamento ou de diversas formas de contrato. Para quando estamos estagnados, 
precisando nos movimentar, mas não conseguimos por uma razão ou outra. 
 

NATUREZA (Viver). Revigora a energia dos ambientes onde se encontra uma pessoa doente. 

Também revitaliza locais sobrecarregados com aparelhos eletrônicos. Este spray ajuda a 
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restaurar os íons negativos saudáveis que nós precisamos para nos sentirmos bem. Feito com 

óleo essencial de alecrim, reconhecido por sua capacidade de revitalização.  
 

PAIXÃO. Para atrair um novo relacionamento ou aprofundar a conexão amorosa com o parceiro. 

Esta essência suaviza as fronteiras da intimidade, amplia a capacidade de comunicação sutil, a 

empatia e a fluidez nos momentos a dois. Para deixar os relacionamentos mais fáceis e 

amorosos em geral. Feita com o óleo de Ylang-Ylang, reconhecido por seus poderes 

afrodisíacos. 
 

PUREZA (Limpeza). Este spray limpa profundamente as energias negativas de baixa vibração 

que permanecem nos ambientes e na nossa aura (resíduos de brigas, invejas, emoções e 

pensamentos negativos de todos os tipos. Após contato prolongado com o público, ou em 

ambientes com muita gente). Feito com óleo essencial orgânico de Melaleuca deixa o local 

energeticamente limpo, leve, cheiroso e agradável.  

 

4.2- PETS 

 

HARMONIA. Para aumentar a comunicação e compreensão entre as espécies, relaxar e 

reduzir a excitação. Bastante útil em muitas situações, como a chegada de um novo animal ao 

ambiente ou grupo, em que precisamos criar uma atmosfera tranquila para o convívio pacífico 

de todos.  
 

NATUREZA.  Ajuda a aumentar a qualidade da energia vital na casa, proporcionando bem 

estar e auxiliando na manutenção da saúde e equilíbrio energético dos nossos animais. Use 

em ambientes onde os aparelhos elétricos são mantidos e também nas áreas onde os animais 

passam boa parte de seu tempo. Borrife diretamente na cama dos animais acometidos por uma 

doença ou após cirurgia, para aumentar a resistência e auxiliar na recuperação. 
 

PRO-PELE. Para fortalecer energeticamente o sistema imunológico e a pele do animal. Alivia 

coceira e a irritação causada por mordidas e lambidas nos locais afetados. Esta essência não 

deve ser aplicada no local da inflamação/ferida. 
 

RELAX.  Acalma animais estressados ou com medo. Recomendável quando se está ensinando 

coisas novas aos animais. Para acalmar ataques de pânico, antes do banho e tosa, em 

situações de mudança, durante adestramento, treinos para competição ou em circunstâncias 

em que se exige muito do animal. 
 

S.O.S. É uma essência de emergência, para ajudar o animal a se recuperar de estresse 

emocional, causado por trauma, susto, choque ou viagem.  
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4.3- PRIMEIROS SOCORROS 

 

AÇÃO. Para as pessoas que tem dificuldades de se exercitarem. Inspira a pessoa a se 

movimentar mais, inclusive nas pequenas tarefas do seu dia a dia. Para os atletas, usar 

durante o aquecimento e quando terminar de exercitar.  
 

AMOR. Esta essência ajuda nos assuntos do coração. Aumenta o poder de atração. Promove 

a auto aceitação, e compaixão. Conecta com o amor universal quando está se sentindo solidão 

ou com saudades de alguém.  
 

ATITUDE POSITIVA. Alinha-nos com a Fonte Divina para que possamos fazer escolhas 

positivas na nossa vida.  Escolhas que tem como objetivo o nosso bem maior. 
 

 

DETOX. Para a limpeza energética do sistema digestivo e do fígado provenientes de mudança 

de hábitos alimentares, abuso de álcool e alguns tipos de alimento.  
 

ENERGIA. Na hora em que chega o cansaço, esta essência ajuda a re-energizar o organismo. 

É especialmente eficaz em situações profissionais, sociais e amorosas. Esta essência ajuda o 

corpo a repor a energia vital que fica desgastada com a carga eletrostática acumulada na aura, 

proveniente de computadores, ar-condicionado e iluminação artificial.  
 

FALAR. Esta essência ajuda a aliviar a tensão e o medo em situações em que você precisa 

falar em público. Desobstrui a garganta e conecta o coração ao cérebro e a fonte de inspiração  

para que as palavras fluam de maneira natural. e a se sentir relaxada.  
 

FOCO. Ajuda quando você precisa de foco e concentração na hora do estudo, no trabalho e no 

aprendizado de coisas novas. Para quando a memória começa a falhar com regularidade.  
 

PACIÊNCIA. Irritação é um sinal de que você tem idéias fixas sobre alguém ou alguma coisa. 

Alivia a tensão mental e emocional que uma pessoa ou situação pode ter sobre você.  
 

SOS. Esta essência é para quando você precisa ser socorrido. Esta essência emergencial 

ajuda a acalmar a mente e as emoções depois de choques, ataques de pânico e em situações 

em que você teme que o pior possa acontecer. Modo de usar: Duas borrifadas a cada 15 

minutos ou sempre que achar necessário. 
 

ZERO-STRESS. Ajuda a lidar com ansiedade, medos e nervosismo antes de provas, 

entrevistas, reuniões e competições. Modo de usar: Duas borrifadas a cada 15 minutos ou 

sempre que necessário. 
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4.4- TERAPEUTAS 

 

ALEGRIA.  Levanta o seu astral. Suaviza o momento, traz humor e leveza para o seu dia.  
 

ALERGIAS. Acalma diversos tipos de alergias como de animais, pólen e alguns alimentos. 

Modo de usar: Duas borrifadas no pulso ou nuca a cada 15 minutos até melhorar. 
 

ARNICA. Para a recuperação de traumas físicos e machucados. Para usar antes e depois de 

cirurgias.  
 

BEES (abelhas). Elas nos trazem ordem, organização, cooperação e estrutura com foco na 

união.  Agem em paz e harmonia para criarem a doçura de sucesso. 
 

CICLO/TPM. Para aliviar os sintomas emocionais e físicos que ocorrem mensalmente nas 

mulheres. 
 

CONFIANÇA. Para superar inseguranças e se sentir amparada espiritualmente.  
 

DRAGON HEALING. Ajuda na expansão das nossas habilidades físicas e psíquicas. Abre 

nossos canais de comunicação com o mundo espiritual e prepara nossos corpos e mentes para 

absorver o conhecimento trazido por esse contato. Auxilia nos processos de 

autoconhecimento, de cura, de descoberta e de estudos. 
 

GOLFINHOS. Trabalham a interação com o meio. Purificam sentimentos de inadequação. 

Facilitam liberação de mágoas e culpas. Despertam vibrações de alegria. Facilitam a aceitação 

e o empoderamento da sexualidade. 
 

ISOLAMENTO. Para auxiliar no trabalho de terapeutas e pessoas que mexem com radiônica 

ou radiestesia. Para usar em pessoas ou locais que sofrem com o desiquilíbrio e alterações 

energéticas no subsolo até a cura do local ser feita com os equipamentos ou os procedimentos 

necessários por um profissional da área. Limpa os efeitos da energia telúrica.   
 

LIBERTA. Esta essência ajuda no processo de auto-cura após o término de um relacionamento 

ou para se libertar de uma relação difícil (com chefe, colega, familiar). Desfaz os laços 

energéticos entre os lados envolvidos para que ambos possam seguir caminhos separados, 

libertos um do outro. Ajuda no processo de desapego.  
 

LOVE BOMB.  Espalha a energia do amor fraternal por onde é acionado. É uma essência que 

traz em si a consciência das ligações entre tudo o que existe. Ajuda a criar um ambiente de 

tolerância, respeito e fraternidade, ao deixar pessoas, animais, plantas ou coisas mais 

sensíveis às vibrações relacionadas à energia do amor. 
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POLARIDADES.  Para quem tem mudanças extremas de humor. Para os que viajam e o corpo 

tem dificuldade de se ajustar a novas latitudes e longitudes. Teste para mais instruções de uso, 

cada um possui uma maneira de utilizar essa essência.  
 

PROTEÇÃO. Para fortalecer a energia de pessoas sensíveis quando estiverem em ambientes 

com muita gente ou em contato com determinados indivíduos ou em circunstancias 

carregadas. Ajuda a pessoa a se sentir em segurança e sem medo do desconhecido. Modo de 

usar: Duas borrifadas sempre que achar necessário. 
 

PS BALANCE. Para acalmar as pessoas muito tensas.  
 

RESPIRE. Para aumentar a capacidade de absorção de prana e oxigênio. 
 

SAÚDE. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico em vários níveis energéticos, criando uma 

aura de proteção que dificulta a entrada e a permanência no corpo de organismos prejudiciais 

à saúde e que podem enfraquecer o seu corpo. Utilizada para revitalizar as energias em 

ocasiões em que o corpo está debilitado. Modo de usar: Duas borrifadas a cada quinze minutos 

quando estiver doente. Duas borrifadas por dia para prevenir.  
 

SONO. Esta essência ajuda a mente a desligar das preocupações e da super atividade da 

mente na hora de dormir. Para que a pessoa possa alcançar estágios mais profundos de 

relaxamento durante o sono e acordar descansada. Modo de usar: Duas borrifadas antes de se 

deitar, duas borrifadas depois de apagar as luzes. 
 

TANTRA.  Estimula você a relaxar e a se livrar de problemas pessoais quando fizer amor. 

Ajuda você a se sentir seguro quando tiver receio de intimidade. Desbloqueia a coluna 

vertebral. Modo de usar: Duas borrifadas antes de meditar ou praticar yoga. 

 

4.5- CURA E EMPODERAMENTO (MÓDULOS I E II) 

 

AUTO-CUIDADO. Nos processos de recuperação da saúde ou quando precisamos voltar 

nossa atenção para nós mesmos e nos priorizarmos. Usar 5 vezes por dia pelo tempo que for 

necessário. 
 

CONEXÃO. Aumenta a conexão com a luz e com a Mãe Terra. Usar no início dos trabalhos, 

para inspiração ou ficar mais proativo. Para re-conectar rapidamente se foi interrompido, desde 

que não passe de 15 minutos. Após 15 minutos, faça todo o processo de conexão novamente. 
 

CRESCIMENTO. Para as situações de desafios de alma que enfrentamos para o nosso 

crescimento espiritual. Sabemos que temos que passar por isso, mas precisamos lidar com 

nossos medos e nossas limitações para superá-las. Usar 4 vezes até a superação do 

obstáculo. 
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CURA DE VICIOS. Acelera os processos de reabilitação de qualquer tipo de dependência ou 

co-dependencia. Borrifar no plexo solar 4 vezes ao dia e chame o seu Dragão Guardião par 

auxiliar no processo todas as vezes que aplicar. 
 

EMPODERAMENTO. Somos responsáveis pela nossa própria felicidade e pelas coisas que 

atraímos na nossa vida. Para quando nos sentimos vítimas dos acontecimentos ou para 

quando precisamos tomar uma atitude com relação a alguém ou alguma coisa. Para 

assumirmos controle sobre a nossa vida. Usar até resolver o que está te incomodando. 
 

EU SEREI. Nos alinha com o nosso propósito de vida e com nosso potencial divino para 

entrarmos na rota da manifestação do que queremos para nós e a nossa vida. Usar quando 

tiver um propósito a ser alcançado e que você precisa contar só com você , seus dons e 

talentos. 
 

EU SOU. Ajuda a nos sentirmos bem do jeito que somos. Amor próprio. Usar após críticas, 

autocríticas ou períodos de baixo astral. 
 

HISTÓRIA PESSOAL. Para quando queremos curar a maneira como percebemos os fatos que 

aconteceram na nossa vida. Traz entendimento, crescimento e desapego da história de vítima 

que contamos para nós mesmos. Usar 4 vezes por dia até o final do processo. 
 

INTUIÇÃO. Aumenta nossa sensibilidade psíquica, permite a aproximação de guias de luz. 

Para receber orientação espiritual, quando solicitado. Bom para meditação e orações. Usar nos 

atendimentos para ouvir sua intuição, orientar clientes e tomar decisões. 
 

KARMA DE FAMÍLIA. Para quando estamos trabalhando questões pessoais ou familiares que 

envolvem mãe, pai e antepassados. Nossa disposição de trabalhar a situação beneficiará 

várias gerações para trás e para frente. Trabalhamos em conjunto e com a permissão dos 

Senhores do Karma.  
 

SUPERAÇÃO. Para usar durante surtos, quando saímos de nós mesmos e diante de situações 

difíceis. Usar de 15 em 15 minutos até a crise passar ou você se controlar. 

 

4.6- DESENVOLVIMENTO (MÓDULO III) 

 

ADEUS FANTASMA. Encaminha os fantasmas no ambiente da casa. Comece borrifando 

Defesa na sua garganta. 
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a) Com o terapeuta presente no ambiente com fantasma: Borrifar a essência no seu coração a 

cada 15 minutos, com a firme intenção de pedir ajuda para o encaminhamento dos 

fantasmas no ambiente. Geralmente resolve em, no máximo, 45 minutos. Testa para 

confirmar o final do trabalho. 

b) Trabalho a distância: Visualize-se no ambiente afetado, peça proteção e prossiga da 

maneira descrita acima. 
 

CLARIDADE. Transmuta emoções negativas, formas-pensamentos (pensamentos obsessivos).  

 

LUMINOSIDADE. Desfaz magias, macumbas, pragas. Borrifar cinco vezes ao dia ao redor do 

corpo e da cabeça, durante sete dias. 

 

REMOVE. Retira implantes e outros artefatos colocados no campo energético. Borrifar cinco 

vezes ao dia, durante três dias, no peito e no umbigo. 

 

4.7- PILARES (MÓDULOS IV) 

 

PILAR DA ETERNIDADE. Tudo existe tudo sempre existiu e tudo sempre existirá.  

 

PILAR DA VIDA.  Nós somos aqueles pelos quais nós estávamos esperando. 

 

PILAR DA IGUALDADE. A Mãe Terra dá a todos igualmente.  

 

PILAR DA SABEDORIA. Tudo pode ser conhecido.  

 

PILAR DA UNIDADE. Somos todos Um. 

 

4.8- ALINHAMENTOS (MÓDULO V) 

 

ALINHAMENTO DIVINO. Alinha-nos com a capacidade de expressar o nosso Eu Divino no 

momento presente. Alinha-nos também com o nosso propósito de Alma. 
 

ALINHAMENTO FISICO. Alinha, equilibra e integra as novas vibrações que estão sendo 

incorporadas ao nosso corpo físico. 
 

ALINHAMENTO POSITIVO. Alinha-nos com a Fonte Divina para que possamos fazer escolhas 

positivas na nossa vida.  Escolhas que tem como objetivo o nosso bem maior. 
 

K1. Trabalha a reintegração e individuação de almas mutantes. Utilizar por 21 dias 

seguidamente. 
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ENCARNAÇÃO. Auxilia na liberação de traumas que ocorreram durante o processo de saída 

do plano Espiritual, gravidez e nascimento. Também para mulheres grávidas ter uma gravidez 

mais segura e entrega do bebê. 

 

4.8- ELEMENTOS 

 

ÁGUA. Esta essência auxilia os elementais da água como as Ondinas e Ninfas, entre outros, a 

limpar a poluição das águas de locais onde existe o despejo de lixo, produtos químicos e 

detergentes. Também para águas afetadas pelo esgoto não tratado e em águas onde houver 

derramamento de óleo.  

Modo de usar: Borrifar 3 vezes nos rios, córregos, praias, lagos, poças, pias, vasos sanitários, 

esgotos ou qualquer outro lugar onde você sente que precisa de ajuda. 
 

AR. Esta essência auxilia os Elementais do Ar como as Silfides e Silfons no trabalho de 

limpeza do ar que respiramos. Atualmente, com as emissões tóxicas na atmosfera causada 

pela poluição provindas das cidades e pelo tráfego aéreo, o trabalho deles aumentou muito. De 

todos os grupos, estes são os elementais que estão com mais dificuldades e os que mais 

precisam da nossa ajuda, das nossas orações/vibrações e do nosso apoio.  

Modo de usar: Borrifar 3 vezes no ar em áreas onde o ar ainda é puro. Em locais poluídos, 

borrifar no ar com freqüência. Pode também colocar numa vasilha com água e deixar do lado 

de fora da casa por 3 dias – depois trocar a água. Ou, então, siga a sua intuição. 
 

TERRA. Esta essência foi criada para ajudar os Elementais da Terra que cuidam das áreas 

que sofreram desmatamento, de locais onde a agricultura sofre com a pulverização excessiva 

de produtos químicos e fertilizantes artificiais e de culturas que foram geneticamente 

modificadas. Para restaurar o equilíbrio da natureza é necessário que os Elementais da Terra 

(gnomos, fadas, elfos, duendes e outros) retornem e cuidem destas áreas. Sem a ajuda deles o 

local fica abandonado e sem vida.  

Modo de usar: Borrifar nos sistemas de irrigação, na água, nas plantas e árvores que precisam 

de ajuda. É bom deixar uma vasilha de água com a essência em local especifico (pode ser na 

sua casa, ou na natureza) para que os seres da natureza possam utilizá-la. 

 

 

 

 

 

 
O Sopro dos Dragões Ltda – Nazaré Paulista – SP – 11 5042-0224 –  www.dragoncenter.com.br 

Em caso de utilização do nosso material didático, lembre-se de pedir permissão e citar a fonte. 

©DRAGON ENERGY CENTER – 18.05.2017 


