
 



Ebook – A Era dos Cristais: Animais (1° Edição/2017) 

  Edgar Martins – www.escolaflordavida.com  

Dedicação 

 

  

Aho MITAKUYE OYASIN....  

Aho Todos os meus parentes...  

Eu honro todos vocês que hoje estão aqui conosco, neste círculo da vida.  

Estou grato pela oportunidade de dar meu reconhecimento a vocês nesta 

oração....  

Para o “Criador”, pelo dom supremo da vida, eu agradeço.  

Para a “Nação Mineral” que tem construído e mantido meus ossos e todas as 

estruturas da experiência da vida, eu agradeço.  

Para a “Nação Planta” que sustenta meus órgãos, mantém meu corpo sadio e me 

dá ervas para curar a doença, eu agradeço.  

Para a “Nação Animal” que me alimenta de sua própria carne e oferece sua 

companhia leal nesta caminhada da vida, eu agradeço. 

Para a “Nação Humana” que compartilha meu caminho como uma alma em cima 

da roda sagrada da vida terrena, eu agradeço.  

Para a “Nação Espírito” que, invisível, me guia através dos altos e baixos da vida 

e carrega a tocha de luz através dos tempos, eu agradeço.  

Aos “Quatro Ventos” de mudança e crescimento, eu agradeço.  

Vocês são todos meus parentes, sem os quais eu não viveria.  

Estamos todos no Círculo da Convivência, co-existentes e co-dependentes, co-

criando nosso destino. Temos todos, a mesma importância. Uma nação em 

desenvolvimento está interligada com todas as outras nações, umas com as outras 

e ainda são dependente de cada uma acima e cada uma abaixo. Todos nós, uma 

parte do Grande Mistério.  

Obrigado por esta vida.  

Aho 
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Orientações Iniciais 

1 – A abordagem deste manual tem o objetivo de 

propagar uma Terapia Complementar e não substitui 

o tratamento de um especialista.  

2 – O Termo “Cura” tem o entendimento das 

terapias complementares ou alternativas 

(desbloqueio energização e harmonização dos 

corpos sutis, chakras e meridianos) através de 

técnicas naturais das energias universais.  

3 – Se você desejar aprender a fazer elixir e se 

aprofundar no estudo e prática dos cristais em 

animais faça nosso treinamento 100% Gratuito – A 

Era dos Cristais: Animais.  

 

Para se inscrever entre no: 

 www.escolaflordavida.com/aeradoscristaisanimais  
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Ágata Negra 

Uma pedra sem falhas com poderes onipotentes, a Ágata Negra é uma 

pedra de comunicação que aprofunda o vínculo entre um pai e seu bebê de 

estimação. Os usuários de Ágata Negra são excelentes para restaurar o 

ritmo circadiano (O ritmo circadiano regula todos os ritmos materiais bem 

como muitos dos ritmos psicológicos do corpo humano, com influência 

sobre, por exemplo, a digestão ou o estado de vigília e sono, a renovação 

das células e o controle da temperatura do organismo) do seu cão. Além 

disso, se o seu cão ou gato sofrem de ansiedade e distúrbios ligados à 

separação (aquele período em que viaja e precisa deixar seu companheiro 

com algum amigo ou em um Hotel), uma sessão ou coleira de ágata negra 

irá curá-lo mais e mais e deixa-lo animado novamente. 

Experimente este pingente de ágata negra se o seu cão ou gato é novo e não 

mostra sinais de ajuste durante o treinamento de obediência. 
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Aventurina 

A Aventurina Verde irá atuar de maneira bastante eficaz para curar doenças 

físicas em seu cão, gato, coelho ou cabra, Aventurina Verde é uma pedra de 

purificação com traços ideais para curar os órgãos de dentro. Os 

aficionados ao cristal defendem que a aventurina verde tem forte atuação 

aos cães senis. 

A energia de cor calmante do cristal de cor palmeira, a aventurina verde é 

melhor do que aquelas de cores mais escuras.  
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Cornalina  

Se deixado em um animal de estimação ou na água de um animal durante a 

noite irá incentivar a passividade de em um animal agressivo. A cornalina é 

conhecida por relaxar e descansar a mente e emoções do seu animal de 

estimação, ao mesmo tempo em que fortalecem sua força vital. Contribui 

com uma grande variedade de questões, como condições corporais 

degenerativas, cálculos renais, assim como trauma resultante de abusos 

(maltrato ao animal) , abrasões, cortes e distúrbios dentro da coluna 

vertebral, baço ou pâncreas. 
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Turquesa 

 

Revelado como a pedra mestre curandeira, a turquesa evita distúrbios do 

sistema nervoso, bem como depressão, ansiedade e estresse em cães que 

passam um terço do dia em um apartamento sozinhos enquanto o pai ou a 

mãe vão trabalhar.  Também é uma pedra excelente para preencher o seu 

amor e compaixão, este bracelete de encantos turquesa torna até mesmo um 

“pitbull” calmo em uma “piscadela”. 
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Azurita  

Além de fortalecer as habilidades curativas naturais do corpo. Esta pedra 

tradicionalmente ajuda o sangue a transportar mais oxigênio ao redor do 

corpo, sendo útil quando coisas como a anemia estão presentes. Eficaz com 

doenças ósseas, artrite, etc. 
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Bloodstone (Pedra-Sangue) 

Pedra Sangue - fortalece o sistema imunológico de um animal por mantê-

lo lutando contra infecção ou quando um animal está muito doente. Por 

essa razão, diz-se que ajuda na desintoxicação e ajudando o corpo a 

absorver o máximo de nutrientes dos alimentos. Isto é esta pedra contém 

uma série de poderes de cura como melhorar a visão assim como distúrbios 

do baço, pneumonia, bronquites ou outros congênitos pulmonares. Isto é 

contribuindo para limpar os órgãos. 

 

 

[ 
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Quartzo Azul - bom para acalmar animais espalhafatosos, mal-humorados, 

necessitados ou briguentos. 
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Jaspe Dálmata - uma boa pedra para acalmar os animais, sendo 

extremamente útil quando usada nos abrigos para os animais 

principalmente após cirurgias veterinárias. 
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Formações de Cristais da Escola Flor da Vida e Canalizações 

de Edgar Martins 
 

Cristais Etéricos 1-21 

Cristais Etéricos Estelares – SAIBA MAIS 

Cristais Etéricos Universais – SAIBA MAIS 

A Era dos Cristais: Renascimento – SAIBA MAIS 

Curso Avançado – A Era dos Cristais: Reiki 

Curso Avançado – A Era dos Cristais: Mestres Ascencionados 

Curso Avançado – A Era dos Cristais 1.0 

Curso Avançado – A Era dos Cristais: 2.0 Xamanismo 

A Era dos Cristais e Prosperidade 

Sistema Arcturus Avançado 1.0 – SAIBA MAIS 

Sistema Arcturus Avançado 2.0 

Sistema Arcturus Avançado 3.0 

Sistema Arcturus Avançado 4.0 

Sistema Arcturus Avançado Cristal 

Sistema Cristais de Lemúria I, II e II – SAIBA MAIS 

Curso Avançado – Anatomia Energética 

Mais Informações: escolaflordavida@gmail.com 
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MINHA JORNADA 

Edgar Stefani Rodrigues Martins de Souza 

 

- Terapeuta Holístico e Palestrante 

- Nascimento em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 24/02/1990 

- Bacharel em Relações Internacionais e Direito 

- Psicoterapeuta Holístico 

- Terapias de Vidas Passadas (TVP) 

-Hipnose Clínica 

- EFT (Acupuntura Emocional Sem Agulha) 

- Feng Shui 

- Terapeuta Esotérico 
- Terapeuta de Tarô Terapêutico  
- Numerologia Kármica 
- Terapeuta Florais Etéricos 
- Apometria 
- Participou de inúmeras vivências xamânicas 

- Criador do Portal Holus e Nefreiki 

- Professor de diversos sistemas de Reiki e canalização de energia 

- Realizou em 2012 mais de 100 Palestras e Workshops 

- Realiza atualmente Palestras e Cursos totalmente canalizados dos Seres de Luz  

 

 

 

www.portalholus.com     www.escolaflordavida.com 

 

Contato: escolaflordavida@gmail.com 

 


