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CRISTAIS E MEDITAÇÃO 

Com Certificado de Formação Profissional
 

DIRIGIDO

Público em geral, interessados em Cristais e Meditação.

DETALHES

Hoje, a ciência prova que os cristais têm uma estrutura especial, podemos afirmar que os 
cristais não são apenas um tipo de rocha qualquer. Eles contém marcas vibratórias da perfeição 
Divina.m As escolas tradicionais de iniciação espiritual dizem-nos que o microcosmo e o 
macrocosmo são um só.

Dizem-nos que todos os níveis reflectem o Divino, o Espírito Universal. Os cristais 
traduzem de maneira especial esse reflexo, por conterem a totalidade da manifestação Divina no 
plano material. Podemos afirmar que eles são a expressão do Divino no plano material.

O uso dos cristais nos dias de hoje é enorme. Eles são, sem duvida alguma, na história 
actual da humanidade, uma das maiores ferramentas para uma nova reabertura de consciência. 
Os cristais, pedras preciosas e semipreciosas, têm sido na actualidade, sem dúvida, parte da 
importante transformação planetária que se está a operar e na qual todos nós devemos participar. 
Por isso, eles devem ser usados como ferramentas do amor e da consciência da verdade.

OBJECTIVOS

Este curso destina-se a todas as pessoas que querem utilizar os cristais e as pedras 
preciosas e semi-preciosas em suas vidas, no sentido físico, metafísico, espiritual e curativo. O 
programa inclui a história metafísica dos cristais e suas propriedades de cura. Um estudo sobre as 
pedras preciosas e semi-preciosas e sua aplicação. Como limpar, purificar energizar e utilizar as 
pedras e cristais para benefício próprio, purificação das energias negativas, físicas, astrais e 
ambientais. O programa inclui também o estudo das pedras na milenar medicina Ayurvedica – 
indiana, além do estudo das cores e sua utilização física, metafísica, curativa e ambiental.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Um pouco de história Cristais de quartzo naturais:
• Quem são e quais são as suas propriedades
• Propriedades fisicas do cristal
• Propriedades metafísicas do cristal de quartzo
• Como limpar o seu cristal.
• Exercícios de neutralização de energia
• Vozes dévicas do reino dos cristais
• Ayurvédica e o uso dos cristais
• O uso das gemas na Ayurvédica
• Terapias alternativas utilizando os cristais de quartzo
• Relação cor-pedra e efeitos curativos
• As sete chaves da cura pela cor
• A aplicação dos cristais no corpo humano
• O uso da cor e dos cristais para a energização ambiental e meditação.



LOCAL - PREÇO

Local: Veda – Instituto Internacional de Estudos Védicos e Orientais

Preço: Sócios 30 Euros / Não sócios 50 Euros

INSCRIÇÕES E ATENDIMENTO

Morada: Rua Alexandre Herculano, 9 - 1º - 1150-005 - Lisboa 
(Estação do Metro Marquês de Pombal)

Horário da secretaria: das 10h as 19h30

Contacto: 212 467 740 / 960 448 999 / 919 075 904

E-mails: info@ayurvedica.org / lisboa@ayurvedica.org

mailto:lisboa@ayurvedica.org

