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RESOLUÇÃO Nº 05/2018 
 

 

 

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO 

PROJETO DE CRISTALTERAPIA.” 

 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. Erich Schneider de 

Oliveira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1141/1993 e suas 

alterações, e considerando a deliberação dos membros do CMS, em reunião ordinária do dia 21 de 

fevereiro de 2018, resolve: 

 

 Art. 1º) Aprovar o Projeto de Cristalterapia, num montante de R$ 1.350,00 (um mil e 

trezentos e cinquenta reais), para a aquisição dos materiais para executar. 

 

           Art.2°) Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Quadro de Atos da 

Prefeitura Municipal de Vera cruz – RS.  

 

 

 

Vera Cruz, 21 de fevereiro de 2018. 

 

_______________________________ 

ERICH SCHNEIDER DE OLIVEIRA 

Conselheiro Presidente do CMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Cristalterapia 

 

 

 Os cristais, desde as culturas antigas do mundo, eram usados para curar e 

equilibrar o ser humano. Na cultura antiga da índia, Grécia e Egito, os cristais eram 

usados para energizar remédios e auxiliar na medicina, trazendo a cura para muitas 

pessoas. Os cristais são poderosas ferramentas que trazem o equilíbrio natural para as 

partes: físicas, psicológicas e espirituais. Eles representam o poder da natureza superior. 

Os cristais podem ser usados em conjunto com outras terapias, tendo uma afinidade 

especial com a terapia de cores. 

 A energia que sai dos cristais, é uma composição dos elementos da natureza e dos 

raios vibracionais. Transmitem uma espécie de raio que é absorvido pelo corpo fisico. 

Esses raios absorvidos pelo corpo, desbloqueiam e alinham os chakras, que são os sete 

centros de energia que todos nós possuímos. 

 

 Os cristais podem ser usados nas práticas de meditações e visualizações. 

Podemos invocar a presença de um cristal através de nossos pensamentos, apenas 

imaginando sua cor. Eles trazem energia vibracional de alta frequência, amplificado e 

focalizado nas energias naturais do corpo e da mente. 

 

 Os cristais coloridos são usados em cima de cada um dos Chakras, a fim de atingir 

problemas específicos, como, por exemplo, uma dor de cabeça. 

 
 Ao longo dos anos, esse contato com os cristais foi se aproximando e aos poucos 

as pessoas foram aprendendo como utilizar de maneira mais completa essa tal “energia” 

que os antigos sentiam. E assim surgiu a utilização dos cristais como ferramenta de 

cura, que atualmente é chamada de cristaloterapia. Algumas pessoas também a 

chamam de Gemoterapia, Litoterapia e Cristalterapia, todas têm a mesma premissa 

básica: os cristais como ferramenta de cura. 

 

 Para compreender como a cristaloterapia atua, precisamos, em primeira instância, 

compreender como o corpo humano é formado, isto é, entender as diversas constituintes 

físicas e não físicas do corpo humano. A primeira delas, o corpo físico, todos já 

conhecem, sendo amplamente estudado pela nossa ciência atual, sendo sua anatomia e 

sua fisiologia muito bem conhecidas por todos os profissionais de saúde. 

 A segunda parte do corpo humano que se deve conhecer para entender como os 

cristais atuam é sua constituição energética, isto é, a parte não visível do corpo humano 

mais que o permeia e exerce influência muito grande sobre todos os seus aspectos. Essa 



parte do corpo é constituída de três grandes grupos de estruturas: campos energéticos, 

chakras e canais condutores de energia. 

 

 Os chakras ajudam a regular as principais glândulas endócrinas do corpo e 

também regulam todos os sistemas fisiológicos do organismo. 

 

 Os desequilíbrios formam concentrações de energia conhecidas como miasmas 

que, por sua vez, geram um impedimento do fluxo energético em determinadas partes do 

corpo. Esse impedimento ou estagnação é a causa do desequilíbrio que sentimos no 

corpo. É justamente neste ponto que os cristais entram em cena e conseguem reverter 

esse quadro de desequilíbrio. 

 Os cristais são estruturas físicas que têm um padrão molecular que se distribui de 

forma equidistante e simétrica, e isso lhes confere a propriedade de emanar um padrão 

de vibração perfeito. Esse padrão perfeito de vibração é o que os antigos sentiam como 

uma “energia boa” e equilibradora, e a maioria de nós também consegue sentir isso dos 

cristais. 

 

 Quando um cristal entra em contato com o sistema energético da pessoa, 

automaticamente vai começar a entrar em ressonância com esse sistema e seu 

padrão de vibração perfeito vai começar a devolver a possibilidade da energia do corpo 

humano voltar a vibrar em um padrão harmônico. Então, todos os miasma, padrões de 

energia desequilibrados, gradualmente vão sendo desfeitos, e o sistema energético do 

corpo vai voltando ao seu estado normal. 

 

 Para poder ter resultados realmente eficazes, devemos colocar os cristais 

diretamente sobre os chakras, pois estes pontos são mais sensíveis e a energia do 

cristal consegue penetrar de maneira mais eficaz. Ainda devemos saber qual o cristal 

utilizar, pois, para que haja resultado real dentro deste trabalho, devemos selecionar os 

cristais que estão de acordo com a necessidade da pessoa, seleção essa que é feita pelo 

profissional que aplica a técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orgônio 

 

 

 

 “Energia Cósmica Primordial” descoberta pelo psiquiatra Dr. Wilhelm Reich. Os 

chineses chamam de Chi, e mostram o seu uso na prática, quando fazem aplicações 

localizadas com as pontas dos dedos ou com uso de agulhas (acupuntura) para 

desbloquear esta energia revitalizando o corpo e tratando patologias. 

 

 O uso através da PICS junto a Secretaria Municipal de Saúde se dará através das 

mantas orgônicas que servem para aliviar dores e trazer bem-estar, produzindo 

recuperação física. Já as orgonites são artefatos compostos de uma mistura de partículas 

metálicas suspensas em cera de abelha combinados com cristais de quartzo. Sua 

propriedade básica é atrair e converter energia etérica negativa em energia etérica 

saudável e equilibrada. Esta energia é denominada orgônio. 

 

Efeitos da Orgonioterapia: 

 

 Alivia o estresse; 

 Cria uma sensação de bem-estar e relaxamento; 

 Repara o dano celular e aumenta a taxa de crescimento dos tecidos 

 Reduz as dores crônicas; 

 Melhoria do sistema imunológico; 

 Restaura a vitalidade; 

 Benéfico para pacientes com patologias crônicas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Listagem de Materiais Necessários para atendimentos em Cristalterapia com Orgônio: 

 

 

• Manta de orgônio tamanho grande; (R$300,00) 

• 2 Kits de orgonites (Cera de abelha); (200,00) 

• 15 pedras de quartzo enxofre brutas; (60,00) 

• 10 kits para gradeamento (quartzo enxofre polido, pequenas); (40,00) 

• 15 unidades de lápis lazuli e vassoura de bruxa; (75,00) 

• 10 unidades de ametista aroladas (tamanho médio); (50,00) 

• 1 esfera grande de quartzo; 1 esfera grande de ametista; (50,00) 

• 3 bastões de selenita grandes; (30,00) 

• 1 bastão de quartzo; (30,00) 

• 1 estrela de selenita (30,00) 
 

3 Unidades das seguintes pedras brutas: (média de 30,00 cada item) 

• Amazonita; 

• Quartzo rosa; 

• Citrino; 

• Apatita; 

• Pedra do sol; 

• Pirita; 

• Rodocrosita; 

• Serpentina; 

• Turmalina negra; 

• Crisocola; 

• Água marinha; 

• Celestita; 

• Larimar; 

• Granada; 

• Labradorita; 

• Coral; 
 

Custo estimado R$ 1.350,00 

Recurso a ser utilizado - PAB 

 

 
 


