DRAGONS & BABY 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 vem 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.

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
autoengano. 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.
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.
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 Autoconhecimento. 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 à 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.
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 à 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.
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.
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 pes-

soas 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.
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.

