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Lithopuntura 
“acupuntura na terra com rocha natural” 

 
Lithopuntura é um sistema de cura no Planeta Terra a partir de impulsos energéticos 
em certas região do País ou territórios no planeta.  O Planeta terra é um ser vivo e, 
como tal, possui corpos e níveis energéticos como o ser humano.  Hoje, como nunca, 
precisando, urgente de tratamento, desde os níveis biológicos destorcidos e mais 
densos. 
Monumento pré-histórico de rocha, cravado verticalmente no solo (ortóstato), às 
vezes de tamanho médio ou bem elevado (megálito). Lithopuntura (litho)= rocha em 
grego e (punctura)= no ponto. 
 
Lithopuntura por Welton Santos 
 
Desde que a nossa cultura moderna está construindo grandes estruturas civis e se 
expandindo em todo o mundo, e ao mesmo tempo ignorando a multidimensionalidade 
da Terra-Viva, a base da vida do planeta está sob ameaça de destruição. Essa 
constatação levou-me a criar diferentes métodos de proteger e restaurar os níveis 
invisíveis de vida que eu simplesmente chamo de “cura da Terra”.   É uma abordagem 
alternativa para a ecologia científica, que está cuidando apenas do corpo material da 
Terra. Com métodos semelhantes à acupuntura e homeopatia é possível intervir com 
os níveis vitais, emocionais e espirituais de lugares, cidades e paisagens e trabalhar 
para restaurar ou equilibrar os níveis sutis da vida. 
 
O trabalho é conscientemente baseado arquitetura ecológica na arte como um 
complemento para a ciência geofísica. Em vez de uma visão racional da ciência 
moderna, tento promover uma abordagem centrada no coração para a Terra-viva que 
pulsa, natureza e da essência humana, com base na experiência pessoal e vivência na 
paisagem do cerrado brasileiro que tem grande expressão das nascentes das águas do 
centro do Brasil e comportamento de toda a fauna. 
 
Lithopuntura é semelhante à acupuntura do corpo humano. Como o corpo humano, a 
Terra também é um organismo vivo, com centros de energia e interligação de veias de 
energia – o que se pode entender como meridianos de acupuntura. Por “tocar” 
permanentemente os pontos de acupuntura de uma paisagem através de pilares de 
pedra, é possível obter alguns efeitos positivos e de cura dentro do respectivo 
ambiente ecológico. 
 
Chamo esse método de lithopuntura – de “lithos”, grego para pedra, e “punctura”, em 
latim para ponto. Litopuntura basicamente significa posicionar pilares de pedra em 
pontos de acupuntura de um lugar ou uma paisagem. Os pilares têm, via de regra, um 
padrão – um ”Rocha-Natural” – sua escolha é definida pela sua identidade vida latente 
com o espaço (cosmovisão terena) espiritual do lugar correspondente e traz o nível de 
consciência do lugar para dentro do trabalho. Em ambientes urbanos, onde um pilar 
de rocha representaria um obstáculo, se torna um “Ator” na paisagem local 
determinado como ponto de acupuntura. 
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Nosso trabalho é conscientemente baseado na arquitetura ecológica e com 
complemento para a ciência biológica local. Em vez de uma visão racional da ciência 
moderna, visualizo à promover uma abordagem centrada no coração vivo da Terra 
sobre a essência da natureza que movimenta os seres vivos. 
 
O conhecimento e vivência foram adquiridos desde 1998 na Galícia, (inicio da 
caminhada celta-ibérica), que me colocou nesta frente de atividades  e compreender a 
natureza, suas qualidades e características local antes de ocupar o espaço ou construir 
um edifício que possa expressar saúde,  a analise é realizada através do raio "X" da 
geologia do solo através da geofísica e o posicionamento do eletromagnetismo 
(noosfera). 
 
 
 
 


