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Se acha que é impossível ficar zen em 
Portugal, nos tempos que correm, saiba 
que o Guia Zen vai ajudá-lo a ter 

qualidade de vida, proporcionando-lhe infor-
mação, formação, ideias e conselhos práticos 
para procurar o equilíbrio na sua vida.

Actualmente, muitas pessoas têm uma mente 
aberta e estão atentas às terapias alternativas 
que têm o mérito de regularizar e equilibrar os 
efeitos fisiológicos dos nossos excessos e faltas 
que agridem o nosso corpo em permanência. 
De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), um em cada cinco habitantes 
do planeta procurar assistência médica 
em terapias não convencionais, nas suas 
inúmeras opções.

Todas as terapias alternativas têm a sua 
origem, filosofia, benefícios e métodos, tendo 
como propósito cuidar do corpo e da mente, 
de forma menos invasiva, sem fármacos nem 
antibióticos. Aliando a maior eficácia ao 
menor risco, a abordagem holística para 
os pacientes é notória, pois permite uma 
avaliação mais cuidada e personalizada e 
oferece a possibilidade de escolher para 
cada um o método terapêutico mais ade-
quado à sua situação. Na medicina ancestral, 
entende-se a doença como uma consequência 
de ruptura da harmonia entre o ser humano e 
o cosmos, sendo esta lei da natureza a base 
fundamental das terapias alternativas. Ao per-
mitir que a energia vital flua no ser humano 
irá diminuir a ansiedade, o sofrimento, a 
dor, o medo, a fadiga e todos os estados 
de dependência física e psíquica, para 
favorecer os sentimentos positivos, o sono, 

o repouso, a concentração, a aprendizagem, 
valorizar a auto-estima e manter-se saudável.  
Quando existe harmonia e equilíbrio interno, tudo 
à nossa volta flui, o nosso sistema imunológico 
fica melhor e até encontramos uma forma melhor 
para viver e desfrutar da vida.

O Guia Zen vai abordar, sucintamente, várias 
terapias alternativas de A-Z, descrevendo os be-
nefícios, as contra-indicações, como funcionam, 
como podem ajudar e quem pode beneficiar com 
eficácia destes métodos, terapias, tratamentos 
e remédios cada vez mais populares. Assim, o 
Guia relaciona e reúne mais de 300 Espaços, 
clínicas, spas, centros, refúgios e restaurantes, 
para o público interessado em diminuir o ritmo 
stressante do dia-a-dia, com técnicas de rela-
xamento e harmonização, como massagens, 
acupunctura, aromaterapia, yoga, pilates, tai chi, 
vinoterapia, massagem ayurvédica, duche vichy, 
sessões de cromoterapia, aromaterapia, terapia 
quântica ou maquilhagem. Qualquer que seja o 
interesse e o desejo, desde que seja em Portugal, 
pode realizar-se.

Único deste género no mercado português, 
este Guia, dividido em duas partes, propõe 
aos seus leitores, informações, contactos, lo-
calizações, dicas e conselhos para saber onde 
e como desfrutar de momentos de relaxamento 
e tratamentos alternativos, de revitalização, 
renovação, e mudança. Cabe ao leitor escolher, 
através de centenas de opções em todo o país, 
o local para viver sensações únicas, encontrar o 
seu canto no paraíso, descobrir um mundo de 
prazer, bem-estar e equilíbrio.
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A história 
da medicina

Por Elisabeth Barnard 

Origens da Medicina

Desde o início da humanidade que o ser 
humano ficou doente e tentou encontrar 
explicações e tratamentos para o que lhe 
acontecia. Neste artigo, mostramos as diferenças 
entre as várias populações e culturas no 
decorrer do tempo, mas também as similitudes 
que sempre existiram e continuam a existir 
ainda hoje.

Lao Tse
O desenvolvimento do Daoísmo, co-
nhecido hoje sob o nome de medicina 
tradicional chinesa, teve início no séc. 
VI a.C. com os ensinamentos do Lao 
Tse. O Daoísmo focaliza-se no de-
senvolvimento espiritual. Naquela 
época, preconizava-se uma longevidade 
entre 100-120 anos para toda a popu-
lação e, a este respeito, eram tomadas 
várias medidas para manter a saúde e 
prevenir as doenças, como por exemplo, 
o Qigong, assim como várias regras de 
alimentação e nutrição e a utilização de 
plantas e produtos naturais.

a medicina TradicionaL 
iniciaL

O apogeu do desenvolvimento da 
medicina foi atingido em todas as 
culturas com o aparecimento da 
educação académica para médicos 
e cientístas. No fim da era medieval, 
foram fundadas faculdades de medicina 
no quadro das universidades recentemen-
te constituídas. Nos últimos 30-40 anos 
iniciou-se, em todo o mundo e culturas, 
um retorno aos valores tradicionais, não 
só no Ocidente mas também na China 
e na Índia, concedendo-se cada vez 
mais um reconhecimento aos métodos 
de tratamento milenares. No séc. XIX, 
registam-se grandes progressos no do-
mínio do diagnóstico e das terapias, para 
um número significativo de doenças. A 
teoria de Rudolf  Virchow, médico alemão, 
explica que consoante as células do corpo 
representarem o lugar onde iniciam as 
doenças, elimina definitivamente a teoria 
dos fluidos corporais. Na primeira parte 
do séc. XIX, surge uma nova haste da 
medicina naturista, baseada na ciência 
natural. Esta nova disciplina, a homeo-
patia de Samuel Hahnemann, também 
médico alemão, tem um impacto ime-
diato, permanecendo, até hoje, como um 
dos métodos de tratamentos alternativos 
mais populares.
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A história 
da medicina

A doença é tão antiga como a vida. 
O conceito de medicina natural 
tem como fundamento a relação 

harmónica entre o Homem e o Universo. 
As primeiras tentativas de tratamento 
não se encontram apenas no Homem. 
Os macacos que se encontravam doentes 
também costumavam consumir certas 
plantas e tratar as feridas com as folhas. 
As descobertas arqueológicas e as pinturas 
rupestres demonstram que o ser humano 
começou, desde cedo, a pensar na sua 
saúde, nas doenças, na vida e na morte.

Budismo
Segundo a lenda, a medicina tradicional 
budista foi revelada por Buda quando 
morava no sul da Índia, no monte Malaya, 
uma região reputada pela abundância 
das suas plantas medicinais. A religião 
budista começou a desenvolver-se 
na Índia, no início do séc. III a.C. 
Ashoka foi reputado por ter desenvol-
vido, naquela altura, a infra-estrutura e o 
acesso da população à medicina. Foram 
criados hospitais para os humanos e até 
para os animais e várias plantas medi-
cinais foram importadas ou cultivadas 
localmente.

O Islão e a 
colonização 
inglesa
Com o séc. X. d.C., os líderes muçul-
manos começaram a atacar a Índia e, 
em 1192, conseguiram abater a grande 
confederação hinduísta. Assim, a Índia 
encontrava-se sob domínio islâmico 
até à sua colonização pelos ingleses, 
no séc. XVIII e XIX. Naquela altura, 
dá-se início à mistura entre o sistema 
médico trazido pelos imigrantes muçul-
manos com a tradição ayurvédica. Com 
o domínio inglês, a medicina tradicional 
perde terreno. No entanto, a população 
continua a ser tratada de acordo com o 
culto do sistema tradicional hindu e o 
conhecimento e a sabedoria nunca param 
de ser transmitidos até hoje.

DioscoriDe
Assim como a medicina grega con-
tinuou a tradição da medicina egíp-
cia, a medicina romana foi moldada 
através da grega.
Dioscoride (40-90 d.C.), o médico que 
fundou as bases da farmacêutica, escre-
veu De Materia Medica, uma obra que 
inclui, naquela altura, todas as variantes 
de medicamentos existentes: plantas me-
dicinais, substâncias nutritivas, unguentos, 
minerais, bebidas e loções mágicas.

Durante milhares de anos o ser hu-
mano tentou de tudo para sobreviver 
e tratar as suas doenças. No início da 
humanidade, os rituais baseavam-se na 
crença de um mundo mágico e nos es-
píritos. Assim, a doença era vista como 
uma punição por ter infringido uma 
ou outra lei social, religiosa. Neste 
sentido, eram chamados os Xamãs 
que entravam no mundo dos espíritos 
e obtinham, desta maneira, indica-
ções preciosas sobre os rituais mais 
adequados para tratar as várias doenças.  

As bases da 
medicina 
ocidental
Durante vários séculos, a medicina de-
signada pelos faraós, foi muito apre-
ciada no mundo inteiro. Os terapeutas 
egípcios eram chamados a vários 
países do mundo e muitos povos 
não teriam sobrevivido sem a ajuda 
dos terapeutas formados e educados 
no Egipto. A medicina egípcia está 
na base dos sistemas médicos, judaico, 
árabe, pérsico e, acima de tudo, grego, 
que permitiram, mais tarde, o desenvol-
vimento da medicina ocidental.
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Origens da Medicina

Os árabes e Os persas

Os árabes apropriaram-se muitos dos 
conhecimentos terapêuticos dos egípcios, 
dos gregos e romanos, acrescentando e 
descobrindo outros, como plantas que, 
actualmente, têm um papel importante 
na fitoterapia. A cultura árabe instituiu 
a distinção entre a profissão de médico 
e de farmacêutico. As primeiras farmá-
cias particulares foram constituídas em 
Bagdade, no séc. VIII. Os farmacêuticos 
árabes ganharam a sua reputação graças 
a procedimentos de destilação dos óleos 
essenciais (aromaterapia) e dos produtos 
alcoólicos. Estes procedimentos foram 
integrados, mais tarde, na medicina oci-
dental.

Índia
Na Índia, há mais de 5 mil anos, nascia 
uma das mais evoluídas culturas antigas, 
a cultura Harappa, considerada a base 
da arte e religião indiana. A misteriosa 
Índia é conhecida como o berço da 
civilização. Assim, os antigos médicos 
hindus são considerados verdadeiros 
sacerdotes, conhecedores não só dos 
problemas do corpo e da alma humana, 
como da própria essência e origem do 
homem. É na Índia milenar que vamos 
encontrar as bases do mais antigo siste-
ma médico: a ayurveda, ou a medicina 
védica.

A antiguidade 
grega e 
romana
Os conhecimentos da medicina moderna 
têm como base a medicina da Grécia An-
tiga, fortemente influenciada pela crença 
de que as doenças eram enviadas pelos 
Deuses. De acordo com a filosofia 
grega, o mundo era composto por 
terra, ar, água e fogo, por isso, tudo 
o que nos rodeava era composto por 
estes quatro elementos. Considerava-
se que, por se tratar de uma doença, era 
preciso harmonizar as energias e forças 
internas. Assim, era necessário que se 
escolhesse remédios correspondentes, 
como as plantas medicinais ou loções e 
produtos naturais de fabrico caseiro.

Com o tempo, os espíritos cederam o lugar 
aos Deuses. No quadro de todas as culturas, 
era comum, naquela altura, instaurar-se 
um período de iluminação científica de-
pois de uma fase de medicina mística e 
religiosa, na qual se tentava compreender 
a estrutura e o modo de funcionamento 
do corpo humano, em conjunto com as 
causas e os efeitos concretos das doenças. 
No decorrer do tempo, os contactos entre 
várias regiões determinaram uma troca 
recíproca de informação, de costumes 
e hábitos benéficos entre todas as cul-

egiptO
Na mesma altura, há 5 mil anos, de-
senvolveu-se uma cultura superior 
egípcia. Os egípcios pensavam que 
todos os conhecimentos médicos eram 
transmitidos pelo Deus Thoth, conside-
rado o Deus da sabedoria e da escrita, 
detentor de poderes mágicos.

dinastia sung
O pico no desenvolvimento da medicina 
chinesa foi atingido durante o período 
da dinastia Sung (960-1279 d.C.). Foram 
fundadas várias instituições médicas au-
tónomas, uma editora médica e escolas 
de medicina.
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Imhotep 
Génio universal, considerado o primei-
ro arquitecto, engenheiro e médico da 
História Antiga, viveu no período da 
construção das pirâmides e, após 
vários séculos da sua morte, recebeu a 
distinção de Deus da Medicina. Como 
nas outras culturas, os egípcios também 
utilizavam a filosofia dos elementos, onde 
o fogo, a água, o ar e a terra reflectiam 
os atributos e qualidades dos materiais 
encontrados na Natureza. Naquela altura, 
as pessoas sofriam de doenças, como o 
reumatismo, cataratas e doenças infec-
ciosas, conhecidas ainda hoje.

PUB

As primeirAs 

tentAtivAs de

acupunctura com agulhas 

de pedra para calmar as 

dores surgiram no início 

da humanidade, no tempo  

da mitologia e do  

Xamanismo, dos  

espíritos e 
dos Deuses

Galeno
O mais importante e, provavelmente, 
mais influente dos médicos da antiguidade 
depois de Hipócrates foi Galeno (129- 
-199 d.C.). Segundo este, a causa de todas 
as doenças reside no desequilíbrio entre 
os fluidos corporais e o seu tratamento 
consiste no harmonizar destes fluidos.
d

turas: medicamentos indianos e receitas 
ayurvédicas (ayurveda) encontram-se 
não só na medicina tradicional chinesa e 
tibetana mas também nos gregos antigos. 
Várias filosofias universais influenciaram 
a medicina das diferentes culturas naquela 

época: a teoria dos três elementos de Platão, 
muito parecida com a antiga divisão indiana 
dos elementos: Vata (ar), Pitta (fogo) e 
Kapha (água). Na China, eram conhecidos 
no mesmo período cinco elementos e na 
Europa quatro: (fogo, terra, ar, água) cuja 
interacção tinha uma influência sobre o 
organismo humano. 

guia Zen Tamanho zen.indd   9 16-05-2011   14:03:48
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Origens da Medicina

Confúcio
No século V. a.C., os ensinamentos de 
Confúcio limitaram a crença nos poderes 
mágicos e nos espíritos. Esta crença foi 
substituída pelo conceito de energia 
vital Qi. Os ensinamentos de Confúcio 
foram adoptados como sistema médi-
co oficial do Império. Naquela altura, 
considerava-se que a saúde era ligada 
ao respeito do comportamento social 
correcto. A medicina confucionista 
é uma mistura de observações da 
Natureza e conceitos teóricos. Um 
destes conceitos é a divisão do corpo 
humano em cinco órgãos e a definição 
do princípio yin e yang, tal como eles 
são utilizados, ainda hoje, na medicina 
tradicional chinesa.

Hipócrates
O médico mais importante da antiguida-
de grega foi Hipócrates (460-475 a.C.). 
Actualmente, é considerado o fundador 
da ciência médica e da medicina tradi-
cional racional empírica, baseada no 
raciocínio. Além disso, é a figura mais 
importante da História da Saúde, 
‘pai da medicina’. Os seus escritos 
sobre anatomia contêm descrições cla-
ras sobre instrumentos de dissecação 
e procedimentos práticos. Hipócrates 
fundamentou a sua prática (a sua forma 
de compreender o organismo humano 
e a personalidade) na teoria dos quatro 
humores corporais (sangue, fleuma, bílis 
amarela e bílis negra) que, consoante 
as quantidades relativas presentes no 
corpo, levariam a estados de equilíbrio 
ou de doença.

China

Há 3.800 anos pensava-se que as doenças 
eram provocadas pelos maus pensamen-
tos e pela maldição dos antepassados. 
Acreditava-se que a saúde ou a doença 
dependiam da boa vontade dos entes 
familiares falecidos mais chegados. A 
medicina chinesa tem uma história 
extensa. As primeiras tentativas de 
acupunctura com agulhas de pedra para 
acalmar as dores surgiram no início da 
humanidade, no tempo da mitologia 
e do Xamanismo, dos espíritos e dos 
Deuses. O tratamento com plantas foi, 
também, utilizado muito cedo, na História 
da Humanidade. Mais tarde, os chineses 
começaram a utilizar vários metais para 
as agulhas de acupunctura. 

medicamentos 

indianos e receitas 

ayurvédicas (ayurveda) 

encontram-se não só na 

medicina tradicional 

chinesa e tibetana mas 

também nos 

gregos antigos

O séc. XIX  
e XX
Nesta época, regista-se um declínio da 
medicina chinesa, que só com plantas 
medicinais e acupunctura não conse-
gue enfrentar o número de epidemias 
em forte aumento. Foram trazidas do 
Ocidente as vacinas que contribuíram 
para o melhoramento da vida das 
pessoas e das condições de higiene 
nos hospitais.
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Métodos Alternativos de Diagnóstico

Melhore a sua saúde

Antigamente e segundo registos da 
dinastia Zhou, que controlava directamente 
algumas partes do norte da China, dividindo 
o reino em vários estados, existiam métodos 
alternativos de diagnósticos, tais como, a 
medicina tradicional chinesa. 
Por Tânia Martins
Com José Duarte (Terapeuta), Joana Graça, Liliana Lopes, Marco Baptista, 
Ana Calção (Alunos do 3º ano do curso Medicina Tradicional Chinesa)
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A  medicina tradicional chinesa é 
uma prática médica reconhecida 
pelo Estado chinês e utilizada em 

hospitais por toda a China, assim como 
pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). De acordo com o terapeuta José 
Duarte, «esta é a única medicina que tem 
uma existência contínua, quanto aos seus 
fundamentos com mais de 2 mil anos e é 
uma prática médica reconhecida. Além 
disso, tem uma curiosa particularidade, 
que não existe em mais ‘nenhum outro 
sistema médico’, mantém as concepções 
filosóficas e energéticas que a desen-
volveram e beneficia paralelamente das 
vantagens e dos métodos de validação 
da ciência moderna».

Funcionamento da medicina 
tradicional chinesa…
O funcionamento da medicina tradicional 
chinesa baseia-se em teorias orientais com 
milhares de anos, tais como, a teoria dos 5 
elementos, a teoria do yin e yang, os Zhang 
Fu, os meridianos e os seus respectivos 
pontos. Segundo Joana Graça, aluna do 
3º ano de medicina tradicional chine-
sa, «esta medicina utiliza a acupunctura 
como base principal de tratamento, mas, 
também, abrange a auriculoterapia, o tui 
na, a fitoterapia, as ventosas, a dietética, 
entre outras». 

…e os 8 principais métodos 
de tratamento
Os 8 principais métodos de tratamento 
são designados em fitoterapia como as 8 
regras terapêuticas (Ba Fa), nada mais 
do que métodos de tratamento específico 
adaptado a cada situação patológica. De 
acordo com Liliana Lopes, aluna do 3º ano 
do curso de medicina tradicional chinesa, 
as 8 regras são:

1. Sudorificação (Han Fa): é um método 
utilizado nos ataques de Vento – frio e 
vento – calor. Tem a função de induzir à 
transpiração, dilatando os poros da pele, de 

Meridianos na 
medicina tradicional 
chinesa
Os meridianos, segundo a medicina tradi-
cional chinesa, são canais de energia por 
onde esta circula e, como percorrem 
todo o corpo, levam esta energia a 
todas as regiões, órgãos e sistemas 
do corpo. Fazem, também, as ligações 
entre a zona externa e interna do corpo, 
ou seja, entre os pontos de acupunctura 
que estão na pele e os órgãos que lhes 
correspondem.

PU
B

guia Zen Tamanho zen.indd   13 16-05-2011   14:15:08



 Guia ZEN d 13  

A  medicina tradicional chinesa é 
uma prática médica reconhecida 
pelo Estado chinês e utilizada em 

hospitais por toda a China, assim como 
pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). De acordo com o terapeuta José 
Duarte, «esta é a única medicina que tem 
uma existência contínua, quanto aos seus 
fundamentos com mais de 2 mil anos e é 
uma prática médica reconhecida. Além 
disso, tem uma curiosa particularidade, 
que não existe em mais ‘nenhum outro 
sistema médico’, mantém as concepções 
filosóficas e energéticas que a desen-
volveram e beneficia paralelamente das 
vantagens e dos métodos de validação 
da ciência moderna».

Funcionamento da medicina 
tradicional chinesa…
O funcionamento da medicina tradicional 
chinesa baseia-se em teorias orientais com 
milhares de anos, tais como, a teoria dos 5 
elementos, a teoria do yin e yang, os Zhang 
Fu, os meridianos e os seus respectivos 
pontos. Segundo Joana Graça, aluna do 
3º ano de medicina tradicional chine-
sa, «esta medicina utiliza a acupunctura 
como base principal de tratamento, mas, 
também, abrange a auriculoterapia, o tui 
na, a fitoterapia, as ventosas, a dietética, 
entre outras». 

…e os 8 principais métodos 
de tratamento
Os 8 principais métodos de tratamento 
são designados em fitoterapia como as 8 
regras terapêuticas (Ba Fa), nada mais 
do que métodos de tratamento específico 
adaptado a cada situação patológica. De 
acordo com Liliana Lopes, aluna do 3º ano 
do curso de medicina tradicional chinesa, 
as 8 regras são:

1. Sudorificação (Han Fa): é um método 
utilizado nos ataques de Vento – frio e 
vento – calor. Tem a função de induzir à 
transpiração, dilatando os poros da pele, de 

Meridianos na 
medicina tradicional 
chinesa
Os meridianos, segundo a medicina tradi-
cional chinesa, são canais de energia por 
onde esta circula e, como percorrem 
todo o corpo, levam esta energia a 
todas as regiões, órgãos e sistemas 
do corpo. Fazem, também, as ligações 
entre a zona externa e interna do corpo, 
ou seja, entre os pontos de acupunctura 
que estão na pele e os órgãos que lhes 
correspondem.

PU
B

guia Zen Tamanho zen.indd   13 16-05-2011   14:15:08



14 d Guia ZEN 

Métodos Alternativos de Diagnóstico

Yin-yang aplicado em 
diversas partes, órgãos e 
sistemas do corpo 
Apesar de o corpo ser visto como um todo, pode ser classificado como yin e yang; 
assim a estrutura, ou matéria, pertence ao yin, enquanto a função pertence ao yang. 
Segundo a aluna do 3º ano do curso de medicina tradicional chinesa, Ana Calção, «a 
parte baixa do corpo, o interior, a parte ventral e o lado interno pertencem ao yin, a parte 
alta do corpo, o exterior, a parte dorsal e o lado externo pertencem ao yang. Os órgãos 
Zang são yin e as vísceras Fu são yang e cada Zang Fu tem energia yang e energia 
yin, que coexistindo em equilíbrio, mantêm a saúde do corpo. Ao falarmos do sangue e 
do Qi, o Qi é yang e o sangue é yin. Também os meridianos principais associados aos 
Zang Fu são yin ou yang. Também o Du Mai, ou vaso governador, percorre o dorso 
e governa os meridianos yang e o Ren Mai, vaso da concepção, percorre o centro do 
ventre e tórax e governa os meridianos yin. Assim, todas as manifestações fisiológicas 
e reacções podem ser analisadas na medicina tradicional chinesa, sendo o yin e o yang 
um dos princípios de diagnóstico.

quatro exames, sendo eles:

• A inspecção: onde o médico estuda as 
alterações gerais ou localizadas do corpo 
do paciente, tendo que inspeccionar, para 
isso, a expressão do rosto; a cor da pele; o 
aspecto geral do corpo; a língua; a cabeça 
e cabelos; os olhos; as orelhas; o nariz; 
os lábios, dentes e garganta; a pele; as 
excreções como, escarros, vómitos, fezes 
e urinas; 

• O interrogatório: permite conhecer como 
apareceu e qual a evolução da doença. Para 
tal, pergunta sobre se o paciente sente frio/
calor; se transpira; se tem e onde sente as 
dores; se dorme e se tem sonhos agitados; 
se come e se sente todos os sabores; sobre 

modo a que os líquidos orgânicos cheguem 
à superfície, para, assim, serem eliminados 
pela energia Wei Qi, juntamente com as 
energias patogénicas; 

2. Vomificação (Tu Fa): método utilizado 
pontualmente em casos de emergência 
por intoxicação. Consiste na evacuação 
de matérias ou energias patogénicas que 
estagnam no aquecedor superior ou no 
estômago, induzindo, assim, ao vómito; 

3. Purgação (Xie Fa): utilizado em casos 
de obstipação, fezes secas, acumulação do 
calor ou frio, líquidos e matérias sólidas. 
A purgação consiste na evacuação por 
defecação de matérias e energias perversas 
que assentam a nível intestinal;

4. Harmonização ou Regularização (He 
Fa): este método consiste na utilização de 
plantas para regularizar desarmonias entre 
o Qi e o sangue, e entre órgãos;

5. Calorificação (Wen Fa): método para 
dispersar o frio e restabelecer o yang com 
plantas que têm a função de aquecer o 
interior do organismo;

6. Arrefecimento ou purificação do 
calor (Qing Fa): consiste em dispersar o 
calor onde ele se encontra estabelecido no 
organismo, eliminando a toxicidade que, 
por vezes, acompanha o calor;

7. Tonificação, Aumento (Ru Fa): trata 
situações de vazio caracterizadas por 
uma deficiência de matéria ou de energia, 
aumentando ou reforçando estes;

8. Dispersão, redução (Xiao Fa): este 
método assenta sobre a eliminação das 
estagnações e/ou acumulações de matéria 
ou energia, pelas vias naturais.

DiAgnósTiCO ATRAVés DA meDi-
CinA TRADiCiOnAl CHinesA
Conforme explica Marco Baptista, aluno 
do 3º ano do curso de medicina tradicional 
chinesa, o diagnóstico é realizado por 
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Medicina 
tradicional 
chinesa: sistema 
completo 
A medicina chinesa é um sistema 
completo e não uma simples técnica 
médica de aplicação limitada. Tem, 
portanto, um enfoque mais humanista 
e mais global do ser humano, da saúde 
e da enfermidade. As ‘especialidades’ 
são extremamente amplas:
Farmacopeia;
Acupunctura;
Dietética;
Cirurgia popular;
Massagens;
Ginecologia;
Medicina interna;
�Métodos de reanimação  

e prevenção;
Tui na;
Dermatologia.

No entanto, por terem uma compartimen-
tação menos restrita, têm uma abordagem 
mais global, fundamentando-se na expe-
rimentação secular.

PU
B

a urina e matérias fecais; sobre a audição 
e vista; se tem vertigens; nas mulheres, 
questiona como são as menstruações e se 
tem leucorreias;

 • A audição-olfactação: permite ouvir o 
som da voz e os diversos ruídos emitidos 
pelo paciente, bem como sentir odores cor-
porais. Para tal, tem atenção ao som da voz; 
da respiração; da tosse; o cheiro do hálito e 
das excreções, secreções;

• A palpação: onde se sente o pulso, o tórax, 
a bacia, os membros, as mãos e os pés. 

Com estas avaliações, enquadram-se as 
patologias em 8 princípios:

O princípio yin e yang
Esse princípio é, sem dúvida, o mais conhecido da medicina chinesa e, hoje, adoptado 
por variadas filosofias e abordagens médicas, incluindo a medicina quântica. Conforme 
explica José Duarte, «essa teoria considera o mundo como um todo e esse todo é o resul-
tado da unidade contraditória dos dois princípios: o yin e o yang, que existem em todos 
os fenómenos e objectos em relação recíproca no meio natural. Todos os fenómenos 
do Universo encerram estes dois aspectos do yin e yang como o dia e a noite, o calor 
e o frio, a actividade e o repouso, etc. Assim, a teoria do yin e yang permite classificar 
os fenómenos e as manifestações concretas da natureza segundo vários critérios, pois 
pertencer ao yin ou ao yang não é absoluto mas relativo, e sobre certas condições o yin e 
o yang podem transformar-se um no outro, por outro lado, todos os fenómenos podem 
fragmentar-se ao infinito em sub-portes yin/yang, traduzindo-se isto numa infinidade 
de possibilidades e potenciais. Estas possibilidades e potenciais, quando interpretadas 
no sistema médico chinês permitem desdobramentos teóricos na etiologia e patogénese 
das doenças, permitindo a elaboração dos diagnósticos e da terapêutica».

•  Biao-li (traduzido, pode ser fora-dentro; 
exterior-interior; superfície-profundi-
dade)

• Frio-calor
• Vazio-plenitude
• Yin-yang

d
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Mestres da Sabedoria

Procurando a razão da sua existência e 
o criador de todo o processo da vida, 
encontraram algo que os impulsionou 

para o equilíbrio e a verdadeira conexão ao 
amor e à vida. Seres sábios que aprenderam, 
nada mais nada menos que, a observar-se 
a si próprios e a construir capacidades em 
manifestar, através da acção, tudo o que 
sentiam. Dotados de uma inteligência rara, 
ao longo da História, mudaram o rumo da 
filosofia, da educação, da ciência, da religião, 
da política e da sociedade, no geral.

Seres de extrema 
Luz e Pureza

Sonhadores da 
verdade, confiantes 
no coração e no sentir, 
ao longo de milhares e 
milhares de anos, vários 
seres se destacaram 
pela sua coragem e 
pela sua ousadia em 
acreditar. Traduzindo 
a sua existência em 
comportamentos 
práticos, de uma 
forma sábia e quase 
paranormal, foram esses 
seres que tornaram real  
o que a mente produzia  
e o coração sentia. 
Por Joaquim Caeiro (Psicoterapeuta da 
Alma e Life coach) A procura de um Deus

Como a maior parte do ser humano, o Mestre iniciou a sua caminhada questionando e 
procurando a origem de todas as coisas. Na sua caminhada individual inicial, torna-se 
diferente dos restantes seres humanos, a partir do momento em que se direcciona para 
ele mesmo e consegue perceber a fragilidade da sua essência no Universo que o rodeia. 
Acredito que, desde o início da História do Homem, existiu sempre uma grande 
questão relativamente aos mistérios da vida. Houve aqueles que, simplesmente, se 
resignaram a uma realidade imposta e supostamente verdadeira, houve outros que apren-
deram a ver um pouco mais além. A procura de um Deus tornou-se para esses homens 
a descoberta de si mesmos criando um sentido para a vida completamente diferente 
e transformadora. A procura de uma verdade levou a maior parte dos seres sábios a 
tomarem atitudes e comportamentos sociais que moveram multidões, enchendo de espe-
rança corações desmotivados e perdidos. Desde os primórdios do Homem, a verdade é 
que sempre tivemos na História alguém que se destacou e a linha orientadora foi sempre 
baseada no mesmo – a procura de uma verdade no amor, na paz e na harmonia entre o 
próprio Homem e a vida.
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«Só sei que nada sei»
Um dos fundadores da filosofia ocidental, Sócrates, identificou-se por aquele que não 
queria discípulos e por acreditar que o desenvolvimento do ser humano passava pelo 
trabalho interior, em vez da realização material. Nunca se proclamou sábio ou detentor 
de uma verdade. Acreditava que todos os actos errados da humanidade se deviam 
à ignorância e que a virtude era a mais importante de todas as coisas. Segundo 
historiadores, Sócrates nasceu, provavelmente, a 470 a.C.

O caminho 
do meio

Canal de 
Deus

Oriundo de uma família abastada e ha-
bituado a um cenário de abundância, 
Siddhartha Gautama, mais conhecido 
por Buda, nasceu no nordeste da Ásia 
Meridional, entre 563 a.C. e 483 a.C., de 
acordo com aproximações dadas pelos 
primeiros historiadores. Horrorizado 
pela doença, pela velhice e pela morte 
que todas as pessoas enfrentavam, e mais 
ainda, pelo facto de se sentir insatisfeito 
interiormente pela vida abundante e pro-
tegida que vivia, resolveu, a dada altura, 
deixar a família, amigos e a sua casa, e 
tornar-se um mendicante, dependendo 
da caridade dos outros. O único objectivo 
era encontrar paz interior e uma sensação 
de ligação harmoniosa à vida. Iniciou-se 
no yoga e rapidamente percebeu que 
o seu corpo manifestava desequilíbrio, 
pela mudança radical adoptada. Conta-se 
que Siddhartha viu um Mestre a ensinar 
ao seu aprendiz a forma como deveria 
colocar as cordas da viola – nem muito 
esticadas, nem muito frouxas, chegando, 
assim, à conclusão que o caminho para o 
equilíbrio seria o caminho do meio. Fun-
dador do Budismo, Siddhartha assentou 
as suas convicções, na consciência da Lei 
da Causa e Efeito (karma) e em todo o 
processo de reencarnação.

Nascido em Meca, Maomé, um líder 
religioso e político árabe, foi mais um dos 
seres que marcou a História do Homem. 
Desiludido pela forma como os órfãos, 
os pobres, as viúvas eram excluídos da 
sociedade, procurou refugiar-se nas 
cavernas das montanhas, praticando 
o jejum e meditação. Foi num desses 
refúgios que referiu um encontro com 
o anjo Gabriel, proclamando-se, a partir 
desse momento, o mensageiro de Deus. 
Visto como um ser humano que se 
aproximara da perfeição, Maomé, 
defendia a existência de um só Deus 
e falava do Juízo Final. Na tentativa de 
conquistar afiliados para a sua religião, 
lutou e participou em acções de guerra, 
manifestando a sua ligação às revelações 
supostamente ditadas por Deus.

Aceitação 
e Paz
Como fundador de uma filosofia de vida 
baseada no princípio da igualdade e da não 
agressão, Mahatma Gandhi, nascido a 2 
de Outubro de 1869, na Índia Ocidental, 
trouxe-nos a mensagem de uma verda-
de sobre a igualdade entre o ser humano 
e todas as raças. Formado em Direito, 
optou por uma vida simples e despojada 
dos bens materiais. Fazia a sua própria 
roupa e era vegetariano. Dotado de uma 
capacidade extraordinária na ligação ao 
semelhante, Gandhi falava para milhares 
de pessoas como se o fizesse para uma só, 
tocando cada coração e cada alma de uma 
forma especial. Focalizado num ideal ligado 
à paz, por várias vezes referiu que o segredo 
para a felicidade está na harmonia entre 
aquilo que somos, aquilo que pensamos 
e aquilo que fazemos.

Se cada um fizer o seu papel, a harmonia 
torna-se possível
Tendo como objectivo o resgate de valores antigos já perdidos, Confúcio, deixou-nos uma mensagem ligada à importância do ritual, 
da integridade e fidelidade. Acreditava que o caminho passava pela criação de condições para uma sociedade com capaci-
dades para gerar um bem-estar comum. Caracterizado por uma certa frieza emocional, aprendeu a observar a vida com realismo 
e clareza. De acordo com fontes antigas, Confúcio pode ter nascido por volta de 552 a.C.
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Aprendiz de 
si mesmo
Como figura central do Cristianismo, 
Jesus é a maior referência para o Ho-
mem no que diz respeito ao amor, à 
compaixão e à inteligência emocional. 
Desde criança que Jesus manifestava 
uma inteligência especial e uma forma 
de ver a vida diferente. Após o seu cres-
cimento, o momento mais significativo 
na vida de Jesus foi a época em que 
jejuou no deserto durante cerca de 40 
dias e 40 noites. Os seus ensinamentos 
baseiam-se no amor, na humildade, na 
compaixão e na verdade. Através do 
seu próprio testemunho prático e vi-
vencial, Jesus transformou-se no maior 
psicólogo de todos os tempos e no 
exemplo real de alguém que aprendeu 
a ser aprendiz de si mesmo.

Ao serviço 
dos outros
«Cada um deve seguir o seu próprio 
caminho», foi a frase que impressionou 
uma jovem de 12 anos, fazendo com 
que tomasse a derradeira decisão de se 
colocar ao serviço dos outros. Nascida 
na Macedónia, a 26 de Agosto de 1910, 
filha de pais albaneses, Agnes Gonxha 
Bojaxhiu, mais conhecida por Madre 
Teresa de Calcutá, decidiu tornar-se 
missionária, ao ouvir a frase referida 
por um missionário jesuíta na Índia. 
Durante a sua vida, dedicou-se aos pobres 
e desamparados, ensinando, acolhendo 
e amando. A sua Ordem – Missionárias 
da Caridade, espalhou-se pelo mundo, 
criando centros de acolhimento e apoio 
a invisuais, leprosos, doentes de sida, 
idosos e crianças. A mensagem deste 
ser de bondade assenta na conquista da 
paz e dos direitos humanos através do 
amor, do sorriso e da própria paz!

Mestres da Sabedoria

A ponte
Somos apenas seres espirituais numa vida terrena. Somos parte de um todo indivisível. 
Somos apenas pequenas centelhas num trabalho de auto-conhecimento constante. Cada 
ser sábio que surgiu ao longo da História da Humanidade foi, na verdade, um 
ponto de referência, um espelho da sociedade em que estava inserido. Os tempos 
são outros, é certo, mas, como seres humanos, continuamos semelhantes, a essência existe 
e a necessidade de procurar uma verdade persiste. A verdadeira mensagem em cada his-
tória de vida de cada ser sábio que pisou a terra é a coragem e determinação com que eles 
seguiram o seu coração. Independentemente do resultado, cada um deles apenas se limitou 
a seguir-se a si mesmo e a tornar real o que acreditava. A ponte que nos levará a uma 
consciência mais madura e sábia é tornarmo-nos verdadeiros aprendizes de nós 
mesmos, observadores da nossa própria vida, aceitando-a simplesmente, criando assim, 
condições para nos colocarmos no ponto de partida ou em tempo real no AGORA.
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Terapia Iniciática com Cura Xamânica®

Abordagem transdisciplinar

SituaçõeS em que Se aplica 
Auto-conhecimento – Desenvolvimento Humano - Gestão do Stress – Doen-
ças crónicas – Doenças sem explicação científica -Depressão – Desequilíbrio 
do sistema imunitário – Tristeza profunda – Tendências suicidas – Problemas 
contínuos e recorrentes – Dependências em relação à comida, ao álcool e  
outras drogas e também às relações – Outras dependências - Desconexão e 
Fragmentação com a realidade – Traumas físicos e emocionais – Comple-
mento de tratamentos físicos e psicológicos – Problemas localizados no 
corpo físico, como as dores -Dificuldades em lidar com situações trans-
pessoais (visões/vozes/pesadelos/ mediunidade) - Dificuldades compor-
tamentais de bébés, crianças e adolescentes - Dificuldades em lidar com a 
morte de pessoas próximas. 
aS cauSaS daS perturbaçõeS  que se manifestam em desequilíbrios e 
doenças psíquicas e físicas, são os traumas físicos e emocionais provocados 
por processos por vezes muito imperceptíveis, como os “sustos”, ou traumas 
causados por acidentes, anestesias gerais, vivência de situações de guerra, 
doenças prolongadas, divórcios, a morte de alguém querido e estados de 
coma.  
proceSSo de terapia iniciática com cura Xamânica
na primeira sessão é feito um diagnóstico, fornecendo dados que orien-
tará a terapia e integra:
1.  Entrevista.
2. Interpretação do Mapa Astrológico ao nível dos padrões que dinamizam as 
situações de vida actuais, da personalidade e da evolução humana individual.
3. Tratamento com cura xamânica, com abordagem transdisciplinar. 
durante o tratamento é activado o centro autónomo de cura. São usados 
intuitivamente os conhecimentos de energias cósmicas, energias com níveis 

vibratórios curadores, representadas por vezes, nos grandes arquétipos e sím-
bolos da humanidade.
Os níveis vibratórios da luz e do som, utilizados actuam ao nível celular e 
do ADN, transformando padrões e actualizando códigos em sintonia com a 
qualidade e frequência das energias cósmicas.
É desbloqueada e equilibrada a circulação energética, centros energéticos, 
filamentos e consequente reparação da aura.
É restabelecido o equilíbrio do sistema nervoso e endócrino, influenciando 
beneficamente todo o organismo.
As dores físicas e distúrbios orgânicos podem ser tratados.
Os sintomas de doenças crónicas são atenuados. Muitas vezes essas doenças 
são curadas com a cura xamânica. 
Os tratamentos médicos tornam-se mais rápidos e eficazes, com o suporte 
da Cura Xamânica.
São reconhecidos padrões e crenças que originam comportamentos recorr-
entes e perturbadores.
Por vezes acontecem regressões que reportam a memórias profundas, a 
memórias, doutros espaços e doutros tempos. 
São encontradas intuitivamente soluções concretas, para o dia a dia, e esta-
belece-se a abertura às dimensões transpessoais, no contacto com os níveis 
subtis da realidade.
após o tratamento a sensação geral é de bem-estar, com  emoções positivas.
O tempo e espaço para o Ser e o Mistério que envolvem os processos de cura 
são muito importantes. Neste espaço tempo reconhece-se o mesmo signifi-
cado nas palavra curar e salvar.
A confidencialidade e o respeito pelos valores e crenças pessoais são as prin-
cipais orientações éticas.

Locais de atendimento: Lisboa - Coimbra - Porto -  Alto Minho
Próximo número:  

Artigo e Testemunhos de Pacientes e Curadores habilitados com a Formação em Xamanismo Essencial®

Maria Margarida Barros - 915 486 254
www.mariamargaridabarros.com 

espaço & 4 elementos – Centro Transdisciplinar de Pesquisa, Estudos e Experiências da Consciência
www.ee4elementos.com

terapia iniciática é um processo iniciático, é o caminho que vai da doença, do bloqueio, do medo que nos apri-
siona, para a liberdade de Ser.
Proporciona o encontro com o segredo de si e de si mesmo. Permite desbloquear e encontrar todo o potencial cria-
tivo de cada um, como indivíduo único. Inicia cada um a tornar-se “ele próprio”.
Inicia-se a ligação à dimensão transcendente, ao transpessoal, identificam-se os obstáculos e fornecem-se práticas, 
para a manutenção dessa ligação.

cura Xamânica trata as doenças, aplicando as técnicas e os métodos que se fundamentam nas ancestral cura 
xamânica essencial e na metodologia que me foi sendo inspirada, pela  aplicação da cura xamânica, desde 2002. A 
cura xamânica é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.
Aplico hoje a Cura Xamânica – Cura Integral e Arte natural de Curar, que actua no Ser Humano inteiro, nas com-
ponentes física corpos denso e energético, psíquica/sentimento e pensamento e  noética/consciência, com uma  
metodologia co-criada que envolve activamente o paciente, adequada à realidade dos nossos dias e que conti-
nuamente me encanta pela eficácia, beleza e amor que envolve.

terapia iniciática com cura Xamânica® é complemento, compatível e bem integrada quando se conjuga 
com processos terapêuticos mais tradicionais, como as psicoterapias e tratamentos médicos.
Não substitui nunca os tratamentos psíquicos e médicos.

não substitui nunca os tratamentos psíquicos e médicos.
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Técnica de auto-massagem que 
visa a prevenção de doenças

Acupressura

A acupressura funciona 
sobre os mesmos 
pontos da acupunctura, 
estimulando-os da 
mesma forma, contudo, 
em vez de se recorrer a 
agulhas, é com recursos a 
massagens suaves. 
Por isso, se tem medo de 
agulhas, experimente os 
benefícios desta terapia.

A massagem é, talvez, a forma tera-
pêutica mais antiga conhecida pelo 
Homem, principalmente as técnicas 

de auto-massagem. De acordo com Nuno 
Nunes, formado em medicina energética/
medicina tradicional chinesa, «é frequente 
massajarmos (de forma instintiva), uma 
qualquer parte do corpo, depois de aciden-
talmente chocarmos com algum objecto. É 
frequente ver uma mãe passar com a mão 
pela cabeça do filho que acabou de embater 
numa porta. Assim, podemos concluir que a 
massagem é, não só, antiga como um método 
de tratamento muito intuitivo. A par com 
o desenvolvimento de outras terapêuticas 
ancestrais, o Homem também desenvolveu 
o seu conhecimento sobre a massagem, as 
suas acções e efeitos. Com a consciência do 
corpo energético, ou da parte imaterial do 

Por Tânia Martins
Com Nuno Nunes, Formado em Medicina 
Energética/Medicina Tradicional Chinesa

Sabia quE…

a acupressura foi criada 

há milhares de anos, 

na Ásia antiga, onde 

era utilizada para curar 

alguns problemas, tais 

como, lesões musculares, 

nos tendões e em 

trabalho de parto.
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ser humano, foram sistematizadas as teorias 
de base, onde assentam, ainda hoje, (após 3 
mil anos), terapêuticas como a acupunctura 
e o shiatsu».

SeSSõeS de acupreSSura
Recorrer às sessões de acupressura é ir em 

busca do bem-estar e da tranquilidade. 
Para começar, o paciente está deitado e 
pronto para receber a massagem. Num am-
biente calmo e relaxante, a música suave e 
envolvente é a ‘cereja em cima do bolo’, pois 
ajuda a limpar a mente do cliente e, assim, 
promover ainda mais o relaxamento total. 
De seguida, o terapeuta pressiona delicada-
mente os pontos meridianos, com as mãos e 
dedos, de modo a desbloquear e melhorar a 
circulação sanguínea, reequilibrando o que 
está desequilibrado. 

BenefícioS da acupreSSura…
A acupressura tem vários benefícios que 

contribuem para o bem-estar do nosso corpo 
e mente. Conheça alguns deles:

Relaxamento muscular;
Redução da ansiedade;
Aumento da circulação sanguínea;
Diminuição do stress;
Eliminação das dores de cabeça.

…e aS SuaS contra-indicaçõeS
Segundo Nuno Nunes, «a acupressão não 

tem qualquer contra-indicação directa, 
sendo que, como qualquer outra terapia 
deverá ser ministrada por um profissional 
qualificado. Esta é uma terapia 100% natural, 
nada invasiva, por isso, desde que haja um 
diagnóstico correcto e minucioso do estado 
energético do paciente, está indicado para 
qualquer patologia».

deStinada a todaS aS peSSoaS
Se pensa que esta é uma terapia destina-

da apenas a algumas pessoas, desengane-
-se, pois a acupressura é aconselhável a 
pessoas de todas as idades e estados de 
saúde e, segundo assegura Nuno Nunes, 
«desde que aplicada por um profissional 
qualificado». Tendo em conta a sua natureza 
não invasiva é muito utilizada em crianças 
e idosos. 

AcupressurA: efeito 
preventivo

A acupressão tem um efeito excelente 
na manutenção da saúde, ou seja, na 
prevenção. Assim sendo, esta técnica é al-
tamente benéfica antes de haver qualquer 
patologia. Existindo já um desequilíbrio, 
é usualmente aplicada em casos de: 
 Fadiga;
 Insónias;
 Distúrbios psicossomáticos;
 Enxaquecas;
 Problemas respiratórios;
 Disfunções gástricas;
 Disfunções Cardíacas.

A acupressura, além de se aplicar nestas 
patologias é, hoje em dia, muito utilizada 
como complemento de outras terapias, 
como por exemplo, a acupunctura. 

d
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Arte-terApiA: umA ‘ferrA-
mentA’ terApêuticA de buscA 
de si mesmo

A arte-terapia é similar aos processos 
terapêuticos psicanalíticos, porque na sua 
metodologia utiliza-se, em parte, a livre asso-
ciação das ideias e a expressão espontânea. 
Por esta razão, o ateliê de arte-terapia não é, 
de todo, um lugar para se dar aulas, nem uma 
terapia ocupacional que tem como objectivo 
a distracção. É uma verdadeira ‘ferramenta’ 
terapêutica de busca de si mesmo, que pode 
ser praticado tanto em sessões individuais 

Arte-terapia

Os diversos meios utilizados permi-
tem ao inconsciente expressar-se 
e revelar aquilo que até então não 

era consciente, facilitando e enriquecendo 
o processo terapêutico. Recorrer às metá-
foras e ao simbólico, através da expressão 
artística, permite aos pacientes com alguma 
resistência à expressão verbal, uma possibi-
lidade de mostrarem os seus sentimentos de 
uma maneira alternativa e, de certa forma, 
divertida, facilitando, assim, uma reparação 
das problemáticas.

Expressões artísticas
como instrumento terapêutico

A arte-terapia é um tipo de psicoterapia que 
utiliza a expressão artística como instrumento 
terapêutico: cantar, dançar, desenhar, pintar, esculpir, 
recitar, representar e escrever. No fundo, expressões 
humanas primordiais. 

A Arte-terApiA 

é similar aos 

processos terapêuticos 

psicanalíticos, porque 

na sua metodologia 

utiliza-se, em parte, a 

livre associação das 

ideias e a expressão 

espontânea

por Nathalie Durel (psicoterapeuta)

Doenças e problemáti-
cas trataDas pela  
arte-terapia 

A arte-terapia oferece um grande cam-
po de acção terapêutica e pode ser 
utilizada nos seguintes casos:
• Depressão;
• Stress pós-traumático (após um 
acidente, doença grave, aborto, parto, 
etc.);
• Perturbações da personalidade;
• Problemáticas afectivas;
• Stress, ansiedade e fobias;
• Dependências químicas, com álcool 
e/ou drogas;
• Distúrbios alimentares, como a ano-
rexia e a bulimia;
• Crises existenciais, resultantes de 
separação, divórcio, luto, mudança 
profissional, de país ou de região;
• Procura voluntária de conhecimento 
de si mesmo ou de desenvolvimento 
pessoal.

Oferece a vantagem de poder ser utilizada 
por todas as idades, em pessoas doentes 
(com cancro, por exemplo), deficientes, 
psicóticos e também em idosas.

como em grupo.

A arte-terapia funciona em três ní-
veis:

1. Lúdico
‘Criar a brincar e brincar a criar’ poderia ser 

o lema desse nível, que visa fazer renascer e 
descobrir dentro de si a capacidade inerente 
de criatividade. tomar contacto com os 
próprios dons e brincar como crianças, 
permite-nos estar no ‘aqui e agora’. 
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2. Terapêutico 
Os actos simbólicos e criativos provocam 

uma verdadeira libertação emocional que age 
nos níveis físico, psicológico e energético. O 
ateliê recria um espaço de segurança, onde a 
pessoa, através do acto criativo, age em sin-
tonia com a totalidade do seu ser. A sua acção 
é múltipla, permitindo entre outras coisas, 
uma melhor expressão das suas emoções 
e sentimentos, o estímulo da imaginação e 
da criatividade, o aumento da auto-estima 
e da confiança e, também, a capacidade 
de expressão, que proporciona um melhor 
conhecimento de nós mesmos.

3. Transformador
A arte terapêutica associa o processo de 

evolução psicológica com a criação artísti-
ca. Devemos, então, considerar que a arte 
e o acto criativo têm a sua origem dentro 
do corpo (comparado ao magma original), 
como uma pulsão que religa a nossa parte 
arcaica e a nossa dimensão universal a que 
chamamos de Tudo, Deus, Guia... Dentro 
da nossa psique, C.G Jung denominou-a de 
‘Si Mesmo’.

É preciso ser arTisTa para se 
fazer Terapia com a arTe?

Claro que não! a arte-terapia foi cria-
da para estar ao alcance de todos. Não 
procuramos a técnica, nem o bonito, nem 
o correcto mas sim, e principalmente, a 
expressão livre das emoções e as tomadas 
de consciência dos nossos padrões de com- modalidades arTísTicas 

uTilizadas
Alguns arte-terapeutas especializam-se 

numa arte em particular, como a dança, as 
artes plásticas, o teatro, etc. No meu caso, em 
particular, utilizo várias modalidades artísticas, 
por ter estudado e trabalhado com diversas 
artes, antes de me tornar terapeuta, tais como: 
pintura, desenho, escrita, dança, modelagem, 
música, teatro, máscaras, mandalas, etc. 
Toda esta variedade permite-me utilizar 
a arte adequada no momento certo da 
terapia (é possível que várias modalidades 
artísticas sejam utilizadas numa só sessão, 
se o caso assim o exigir). É de salientar que 
pintar uma tela não irá activar dentro do 
paciente o mesmo processo que a dança 
ao som de uma música. Tudo irá depender 
do momento, da pessoa e do que se está a 
passar com ela naquele instante ou naquela 
fase da sua vida.

d

Abordagem 
psicológica nas 
sessões 
Isto é algo que varia de um arte-terapeu-
ta para outro. Eu escolhi a abordagem 
junguiana e transpessoal, porque a 
arte permite um contacto directo com o 
inconsciente e o mundo dos arquétipos. 
Depois de terminada a minha formação 
clínica, comecei a estudar a arte-terapia, e 
a abordagem da psicologia feita por Jung 
era aquela que, na minha opinião, fazia mais 
sentido, inclusivamente no que diz respeito 
ao trabalho com mulheres, visto que ele 
não se limitou à noção do inconsciente 
pessoal, indo mais além na descoberta do 
inconsciente colectivo. Numa primeira 
consulta é feito um levantamento da 
história clínica do paciente, onde é 
perguntado quais são as suas queixas 
e os objectivos que pretende alcançar 
com a terapia. Utilizo, então, o diagnós-
tico clínico que classifica os distúrbios da 
psique, pois este permite-me estabelecer 
uma estratégia terapêutica. Nas sessões 
seguintes, os trabalhos artísticos levam-
-nos, obrigatoriamente, à interpretação, 
na visão junguiana e, em determinadas 
situações, na visão freudiana. 

portamentos inconscientes, permitindo a 
transformação. Aliás, é muito importante 
salientar que quando um novo paciente 
informa que pratica uma arte regularmente 
(a pintura, por exemplo), raramente iremos 
praticá-la na sessão de terapia. Neste caso, 
iremos trabalhar modalidades artísticas que 
ele desconhece e, de vez em quando, observar 
e analisar obras que ele tenha feito noutras 
alturas da vida, na área da pintura.

objecTivo da arTe-Terapia
É preciso que se perceba a grande diferença 

entre a arte praticada como passatempo 
ou profissionalmente e a arte usada 
para a terapia. A primeira opção, isto 
é, a arte em si, não cura. Basta observar 
alguns dos grandes artistas como Dali, 
Van Gogh, Diaghilev, que foram génios 
na sua arte, mas que nunca conseguiram 
curar-se das suas doenças mentais. Aliás, 
era em grande parte as suas ‘loucuras’ que 
lhes permitiam fazer tais obras. No entanto, 
se fossem feitas ao lado de um terapeuta, 
este poderia fazê-los compartilhar os seus 
momentos de crise, ajudando-os, assim, 
a ultrapassá-los. São os famosos artistas 
amaldiçoados, e é bem provável que, 
se tivessem praticado a arte-terpia, não 
tivessem criado obras tão geniais! No caso 
da arte terapêutica, a grande diferença é 
que a pessoa em sofrimento mental ou 
existencial está acompanhada e encontra-
-se num espaço seguro debaixo do olhar 
complacente do terapeuta.
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são pensadas mas nunca pelo instinto. 
Também é imaturo, por isso, fica muitas 
vezes no plano das ideias, tendo difi-
culdade em realizá-las. 

Touro
Este é o seu temperamento: 

materialista, prático e muito 
centrado na realização. Muitos 

consideram-no materialista, e é realmente, 
porém, não é o signo mais apegado. O Tou-
ro gera o poder de realizar feitos, cons-
truir, formalizar e dar forma a tudo o 
que realmente almeja ter na vida.

A astrologia é um método 
de auto-conhecimento 
do Homem, feito através 
da leitura do mapa 
astral, que nos permite 
interpretar casa, signos e 
planetas. Cientificamente, 
a astrologia é a 
geografia celeste, tendo 
como base o Homem. 
Mas, então, o que é a 
astrologia kármica? 
Descubra tudo sobre o 
karma que corresponde 
ao seu signo e desvende 
este mistério.
Por Sussuca Ferreira

Astrologia Kármica

O s karmas são vistos através dos 
eixos de dois signos opostos 
revelando, assim, o dilema da 

busca entre o presente e o passado. O pri-
meiro, é o único tempo realmente exis-
tente, no qual construímos a nossa vida 
real e onde podemos ser e realizar tudo 
o que queremos. O segundo permite-nos 
aprender com as experiências vividas e 
passadas. Na astrologia, o signo repre-
senta a maneira como lidamos com a 
vida e, hoje em dia, ensina-nos a usar 
o passado para favorecer o presente.

Carneiro
É um signo imaturo por natu-

reza, que age sem pensar, que 
ataca e não explica… O seu 

símbolo é a água que jorra da fonte. Este 
nativo não tem medo, mas pânico, pois é 
exagerado em tudo, até mesmo no medo. 
Estes aspectos concedem ao karma da per-
sonalidade coragem, força, determinação e 
capacidade de lidar com a vida.

Balança
É um signo de acção e ati-

tude; porém as suas acções 

O passado e o presente 
em equilíbrio
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Escorpião 
É um signo forte, intenso 

e passional no seu tempe-
ramento. É, por natureza, 

muito espiritual e, o seu oposto, o signo 
do Touro, é a matéria propriamente dita. 
O Escorpião representa a energia e, 
consequentemente, a espiritualidade.

GémEos
signo marcado pelo com-

portamento mental é o tipo 
de ser que compreende o 

mundo muito mais rapidamente do 
que a maioria das pessoas. O seu com-
portamento é mutável, o que aumenta 
nele a possibilidade de ultrapassar as 
suas dificuldades. Imaturo, não tem fa-
cilidade em manter-se atento às coisas, 
pois o que ele pretende é viver tudo ao 
mesmo tempo. 

saGitário
O seu temperamento é ser 

objectivo, anda sempre em 
busca de tudo aquilo em que 

realmente acredita. No que diz respeito 
ao comportamento, este signo é mutá-
vel, o que lhe confere movimento e ne-
cessidade de viver aventuras. 

caranGuEjo
Este signo lida com a vida 

como se o mundo lhe deves-
se alguma coisa, e se o nativo 

não trabalhar bem o seu ego, transfor-
mar-se-á numa vítima. 

capricórnio 
De comportamento cardeal, 

o que lhe confere um grande 
poder de acção na matéria, é o 

signo do profissionalismo e do traba-

O que é O karma?
Conta a lenda que Hércules, filho de Zeus e de uma mortal chamada Alcmena, foi 
considerado a primeira criação humana, uma vez que tinha dentro de si o lado mortal 
e humano da mãe e a divindade primordial do seu pai, Zeus. Zeus era casado com 
uma deusa chamada Hera, a qual nunca aceitou o filho bastardo do deus, e, por este 
motivo, passava a vida a perseguir o rapaz. Um dia, Hera pediu ao deus Baco que pre-
parasse um vinho irresistível, onde ela colocou um feitiço e solicitou-lhe, depois, que 
desse essa bebida a Hércules. Sem desconfiar de nada, bebeu o vinho aos pés de uma 
palmeira e acabou por enlouquecer, matando a sua mulher e os seus filhos. Quando 
caiu em si, sofreu muito. Embora Zeus amasse o seu filho não podia deixar de o punir, 
pois sabe que quem mata o seu semelhante perde a condição divina, tendo assim de 
enfrentar a lei do karma. Entregou então Hércules a Hera para que fosse punido. 
Hera mantinha um mortal que vivia sob a sua protecção, o rei Euristeu, um homem 
muito mau e perverso, que impingiu a Hércules os doze trabalhos. Segundo a visão 
da astrologia kármica, estes 12 trabalhos representam os passos de encarnação 
que, uma vez aprendidos, concedem ao Ser o direito a viver a sua divindade, tal como 
atribuiu a Hércules o retorno à sua família. Hércules cumpriu tudo isto numa só vida. 
E cabe ao ser humano tentar fazer o mesmo. O karma é a lei que se desenvolve 
através da atitude emocional, e esta atitude deve ser trabalhada, pois não é mágica, 
constituindo, antes, uma tomada de consciência e responsabilidade perante a vida. O 
karma não é um peso nem uma cruz; é apenas um compromisso com o destino; nele 
não existe culpa mas sim responsabilidade. Ele dá-nos milhares de oportunidades, 
vidas e vidas passadas para errarmos e, para que avance, só necessita de um único 
acerto, dado que é um mecanismo criado por Deus e, portanto, perfeito e generoso. 
A nós, cabe-nos tentar.

lho. Não é o tipo de pessoa que se preo-
cupe muito com o que os outros pensam 
dele, dada a sua frieza. 

LEão
De natureza generosa, gos-

taria, mesmo, de presentear 
o mundo às pessoas de quem 

gosta, mas jamais abriria mão de ser re-
conhecido por isso. o nativo de Leão 
carrega o seu mundo dentro do seu cora-
ção e quando não se realiza é este órgão 
que sofre, por isso é muito importante 
que estes nativos tentem ser felizes. 

aquário 
De temperamento racional, 

é o signo que não sabe agir 
sem ter pensado antes. De-

testa a ignorância e tem verdadeiro pa-
vor à hipocrisia. 

VirGEm 
É um signo imaturo e, por 

isso, muitas vezes prefere 
trabalhar nos bastidores 

e não no palco, até porque, em geral, se 
relaciona melhor com as máquinas do 
que com as pessoas. 

pEixEs
Este é um signo mutável e 

contém dentro de si uma ca-
pacidade muito grande de 
realizar mudanças, o que 

faz dele um ser escorregadio.

O karma deve ser localizado através 
da sua data de nascimento, pois as 
encarnações são feitas através das 
gerações, para gerarem o equilíbrio 
e harmonia no planeta. Isto também 
facilita a possibilidade de se traba-
lhar o karma através das análises do 
mesmo. 

Descubra o seu karma

d
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O reequilíbrio  
do organismo

todas as influências do mundo exterior. 
Desta forma, a noção de globalidade in-
clui a interdependência entre os factores 
psicológicos e fisiológicos, sendo parte 
indissociável do Universo! 

Por este motivo, a acupunctura tem 
como objectivo, não só tratar a doença, 
como também restaurar o equilíbrio do 
organismo na sua totalidade, reajustando-
-o com o Universo. 

MecanisMos da 
acupunctura… 

A acupunctura funciona através da intro-
dução de agulhas filiformes extremamente 
finas, descartáveis, em pontos estratégi-
cos – os meridianos, também designados 
como as auto-estradas da energia – de 
acordo com o tratamento a executar pelo 
terapeuta. 

Por Lurdes Gallis Costa (Terapeuta)

Acupunctura

A acupunctura é uma das disciplinas da medicina 
tradicional chinesa, sendo reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a par da 
fitoterapia e a massagem tui na. Por volta do séc. V 
a.C. surge a medicina nas culturas desenvolvidas, a 
distanciar-se do mundo mágico e espiritual. Na China, 
surge no séc. I, um conjunto de textos, conhecidos 
como Clássico de Medicina Interna do Imperador 
Amarelo, que deu ênfase à medicina racional. 

DurANte o  trAtAMeNto,  o terapeuta aplica movimentos de rotação suaves em pontos específicos, nos músculos, nos tendões e nos ligamentos, conduzidos sequencialmente

A medicina tradicional chinesa con-
sidera que qualquer fenómeno 
vital não pode ser analisado sem 

se conhecer o seu contexto orgânico e 
universal. Isto significa que o ser huma-

no é um microcosmo em permanente 
adaptação ao macrocosmo universal. 
Para que a saúde se mantenha, é necessário 
estar perfeitamente ajustado ao clima, às 
estações do ano e, de um modo geral, a 

Parcerias: http://www.palace-beauty.com/

http://zen-terapias.com/ 
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O reequilíbrio  
do organismo

Esta terapia é utilizada no tratamen-
to de inúmeras e variadas doenças, 
independentemente da sua localização, 
em crianças ou adultos, pois destina-se 
a todos. Actua na circulação do sangue, 
nos tecidos e órgãos, promove a analge-
sia, diminuindo a inflamação, aumenta 
a imunidade do organismo, regulando e 
normalizando as suas funções e estimula 
o metabolismo normal. 

…e sua segurança 
A acupunctura é extremamente segura e 

praticamente indolor, quando realizada 
por terapeutas qualificados. É, no entanto, 

muito importante que o paciente possua 
a máxima confiança no seu terapeuta, 
informando-o com exactidão e pormenor 
dos seus sintomas.

a acupunctura e a  
medicina moderna 

A acupunctura resulta, normalmente, por 
si só. Pode, no entanto, ser utilizada como 
complemento a outras terapias, como é o 
caso da medicina ocidental moderna, tendo 
obtido já o reconhecimento da oms no 
tratamento e controlo de doenças respi-
ratórias, de problemas degenerativos e 
de infecções virais. 

Utilização da 
acupunctura 
O que distingue a acupunctura de outras 
terapias é a capacidade que esta possui 
na prevenção de algumas doenças, 
como é o caso das patologias do foro 
respiratório, por exemplo, asma, rinite, 
etc., e até mesmo fortalecer o organismo 
para uma melhor resposta às patologias 
sazonais, tais como, gripes e constipa-
ções, entre outras. Tem, também, um 
papel muito importante no tratamen-
to de patologias de dependência, 
como é o caso do tabaco, alcoolismo 
e drogas. É, também, muito eficaz no 
tratamento da obesidade, sem esquecer 
a componente estética que lhe está, ob-
viamente, associada. Como foi já dito, a 
acupunctura actua num largo espectro de 
patologias, das quais damos apenas uma 
visão generalista: doenças respiratórias, 
cardiovasculares, digestivas, do sangue, 
renais, metabólicas, ginecológicas, de 
pele, psiquiátricas e locomotoras. 

Contra-indiCações da aCupunCtura
A acupunctura possui algumas contra-indicações nos seguintes casos:
l Na gravidez: a acupunctura é, na maioria das vezes, contra-indicada. No entanto, a 
contra-indicação não é absoluta, pois esta terapia pode ser usada para suprimir os 
enjoos, para auxiliar o feto a dar a volta, ou mesmo para induzir o trabalho de parto. 
l Desordens de coagulação: a acupunctura é absolutamente contra- 
-indicada nos casos de hemofilia. 
l Tumores malignos: a acupunctura por si só é contra-indicada. No entanto, pode 
e deve ser aplicada como medida complementar, nos tratamentos de quimio e 
radioterapia, diminuindo, assim, os efeitos colaterais dos mesmos. 

d
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Entre , Trate-se e Relaxe
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Aromaterapia

O poder curativo dos 
aromas dos óleos essenciais

Desde a antiguidade, a 
aromaterapia e os óleos 
essenciais são utilizados pelo 
seu efeito benéfico tanto 
para o corpo, como para a 
mente e o espírito.  
A medicina egípcia, 
romana, hebraica, grega, 
chinesa e, mais tarde, a 
árabe, destacaram-se pela 
utilização de terapias com 
óleos essenciais, assim como 
preparados de higiene diária. 
O método de extracção 
dos óleos essenciais era 
já praticado pelos povos 
indígenas do continente 
americano, usando-os para 
curar ou prevenir doenças  
e em rituais espirituais. 
Por Ana d’Almeida (Terapeuta) e Ana 
Trindade (Terapeuta e Professora de 
Biosaúde)

Durante o séc. XVI e XVII, mais de 
100 óleos essenciais foram utili-
zados para investigar fórmulas de 

medicina alopata/tradicional. Na 1ª Guerra 
Mundial, os óleos essenciais foram utilizados 
em muitos soldados, para tratamento de 
queimaduras, infecções de pele e bolhas. 
Vários cientistas franceses prosseguiram 
os estudos de Gattefossé e foi Marguerite 
Maury a pioneira da aromaterapia holísti-
ca. Terapeuta de beleza, nos anos 50, deu 
à aromaterapia uma abordagem holística, 
introduzindo clínicas de tratamento no Reino 
Unido. Actualmente, a aromaterapia é 
reconhecida como parte importante dos 
tratamentos complementares de saúde.

AlcAnçAr o equilíbrio físico, 
emocionAl e espirituAl

É uma terapia complementar que utiliza 
os ‘poderes’ curativos dos aromas dos óleos 
essenciais para alcançar o equilíbrio físico, 
emocional e espiritual – desde a antiguidade 
que as plantas aromáticas foram utilizadas nas 
várias vertentes curativas – ‘curar o corpo e a 
alma’. Está provado cientificamente que os 
aromas exercem, sobre nós, determinados 
efeitos. São poderosos meios para recordar 
‘episódios’ ao longo da nossa vida.

Óleos essenciAis…
São substâncias muito voláteis, extrema-

mente concentradas, que possuem princípios 

activos, de acordo com as suas composições 
químicas. Provenientes de algumas plantas, 
extraindo-se das folhas, caules e raízes, sendo 
a sua composição extremamente complexa 
e variada. Dependendo da planta, o óleo 
essencial terá características diferenciadas 
de aroma, cor e densidade, assim como 
depende, também, da forma de uso que 
provocará efeitos físicos, mentais e emo-
cionais, alterando a respiração, batimentos 
cardíacos, pressão arterial, estados de ânimo, 
concentração, etc.

…e As suAs proprieDADes 
terApêuticAs

Os óleos essenciais possuem surpreendentes 

guia Zen Tamanho zen.indd   28 16-05-2011   14:46:29



 Guia ZEN d 29  

Tensão baixa: evitar os óleos de alho, 
cebola, lavanda;
Pele sensível: evitar óleos fortes em 

massagens, como os do cravo, pinho ou 
gengibre;
Distúrbios do fígado: evitar os óleos 

de menta e hortelã, casca de canela, cássia, 
funcho, erva-doce, anis estrelado, cravo;
Distúrbios renais: evitar os óleos de 

limão, salsa e bétula;
Epilepsia: evitar os óleos de cânfora e 

alecrim da horta;
Hemofilia e distúrbios de coagulação 

sanguínea: evitar os óleos de wintergreen 
e bétula doce;
Glaucoma e hiperplasia prostática: 

evitar óleos de citronela (camomila), capim, 
cidreira e capim limão;
Depressão: evitar óleos de lavanda, 

pau-rosa, ho wood, melissa (Lúcia-lima), 
valeriana e rosa.

Antes de iniciar qualquer tratamento, dever-
-se-á consultar o médico ou terapeuta, a 
procedência dos óleos e testar se causam 
alergia ou irritabilidade na pele, porque 
alguns são perigosos, devendo, por isso, 
ser aconselhados apenas por aromatera-
peutas. Nunca se devem ingerir ou utilizar 
na pele na sua forma ‘pura’, devendo ser 
misturados com óleos veiculares. Sendo 
substâncias muito concentradas, devemos 
ter muito cuidado para não exceder a 
quantidade recomendada.

…E PrinciPais cuiDaDos
Pessoas alérgicas: evitar o seu uso; 
Crianças e animais: mantê-los fora do 

seu alcance;
Gravidez: só utilizar mediante orien-

tação médica. d

Óleos essenciais 
mais usados e as 
suas propriedades
Alecrim: analgésico, estimulante circu-
latório, descongestionante;
Camomila: digestivo, anti-inflamatório 
e anti-alérgico;
Cipreste: adstringente, estimulante 
circulatório;
Eucalipto: descongestionante das vias 
respiratórias, antiviral e purificador;
Gerânio: anti-depressivo, anti-infla-
matório;
Hortelã: digestivo, descongestionante, 
refrescante;
Lavanda: relaxante, hidratante e re-
generador;
Mangerona: anti-séptico, anti-espas-
módico e anti-inflamatório;
Tangerina: anti-depressivo, anti-in-
flamatório.

Algumas indicações 
terapêuticas 
Deverá ter sempre em mente que nunca 
se devem utilizar, sem prévia consulta 
de aromaterapia.
Acne: lavanda, bergamota, tea tree, ge-
rânio;
Ansiedade: gerânio, lavanda, jasmim, 
rosa;
Artrite: limão, cajeput, cravo;
Asma: bergamota, lavanda, camomila, 
rosa;
Bronquite: eucalipto, lavanda, sândalo;
Dores musculares: gengibre, lavanda, 
pimenta, cravo;
Enxaquecas: alecrim, lavanda, hortelã-
-pimenta;
Gengivites: mirra;
Menopausa: gerânio, rosa, camomila;
Micoses: tea tree;
Otites: camomila;
Rugas: jasmim, rosa;
Sinusite: eucalipto, hortelã, pinho.

Conservação dos óleos essenCiais
Como são muito voláteis e frágeis devem ser conservados em locais escuros, secos 
e frescos, colocados em frascos escuros e herméticos, que ainda não tenham sido 
utilizados, que disponham de conta-gotas (o qual não deve ser de borracha) para facilitar 
a dosagem, o derramamento e, até, a sua alteração que pode ocorrer com a ‘entrada’ de 
corpos estranhos na solução. Não esquecer de identificar o conteúdo de cada frasco. 
Sendo altamente inflamáveis, devem manter-se afastados de qualquer fonte de calor. 
Devem lavar-se as mãos depois de utilizar os óleos na sua forma pura e, em caso 
de contacto acidental com estas substâncias, quer na pele, quer nos olhos, lavar bem a 
zona afectada e colocar algumas gotas de óleo de amêndoas doces que diluirão 
qualquer resíduo, acalmando a irritação provocada.

propriedades terapêuticas e, dependendo da 
sua origem, podem actuar como antibióticos, 
anti-inflamatórios, diuréticos, digestivos, 
antipiréticos, tónicos, calmantes, etc., 
restabelecendo a harmonia e revita-
lizando o funcionamento dos órgãos 
que se encontram em desequilíbrio. De-
pendendo do tipo de aplicação, actuam de 
formas diferentes.
Inalação: quando inalado, o aroma dos 

óleos essenciais passa através das mucosas 
nasais e as células receptoras do olfacto. 
Os estímulos são enviados ao cérebro 
(hipotálamo, tálamo e núcleo amigdalino) e 
exercem uma espécie de acção hormonal 
que origina a libertação de substâncias 
neuroquímicas;
Massagem, banhos e compressas: 

quando utilizado qualquer destes métodos, 
a pele é o meio condutor, entrando os óleos, 
no sistema circulatório e sendo transportados 
por todo o organismo, cada um com uma 
maior ou menor ressonância sobre deter-
minados órgãos;
Visão holística: são definidos como a 

força vital da planta equivalente ao espírito 
humano. As culturas mais antigas valoriza-
vam os benefícios terapêuticos dos óleos 
de plantas aromáticas. A antiga literatura 
védica indiana e os textos históricos da 
medicina chinesa documentam a impor-
tância dos óleos aromáticos para a saúde e 
espiritualidade. 

conTra-inDicaçõEs Dos 
ólEos EssEnciais…

Tome nota de algumas contra-indicações 
da aromaterapia:
Tensão alta: evitar óleos, como os de 

alecrim e cânfora;
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Ayurveda

Uma ciência de vida  
que promove a saúde  
e a felicidade

a ayurvédica  é um sistema  que ajuda a manter  a saúde, pois utiliza  os princípios  inerentes da  
Natureza

Ayurveda é um antigo 
sistema indiano de 
cura holística que utiliza 
um modelo que leva em 
conta a constituição do 
indivíduo. A sua intenção 
é servir de guia no que 
diz respeito à alimentação 
e estilo de vida para que 
os indivíduos saudáveis 
permaneçam saudáveis e 
os que tenham problemas 
possam alcançar a saúde, 
ou seja, é uma ciência que 
procura promover a saúde 
e a felicidade.

Há vários aspectos na ayurveda 
que são únicos:

1. As suas recomendações são 
diferentes para cada indivíduo, no que 
respeita à alimentação e estilo de vida 
que devem adoptar para que permaneçam 
equilibrados e com saúde. 

2. Foca-se no estabelecimento e ma-
nutenção do equilíbrio das energias da 
vida dentro de nós e não só nos sintomas 
individuais.

3. Na ayurveda, os diagnósticos são 
confirmados pela observação, análise, 
exame directo e pelos conhecimentos 
extraídos dos antigos textos sagrados.

4. Reconhece-se as diferenças consti-
tucionais de todos os indivíduos, que são 
únicas e, por isso, recomenda-se diferentes 

Por sw. Gyanesh - valter cardim  
(especialista em antropologia - ramo 
cultural e social)

regimes para diferentes tipos de pessoas. 
Embora duas pessoas possam aparentar 
ter os mesmos sintomas exteriores, as 
suas constituições energéticas podem ser 
diferentes e, por isso, necessitarem de 
diferentes tratamentos e remédios.

5. Ayurveda é um sistema médico com-
pleto que reconhece que toda a inteligência 
e sabedoria flui de uma única fonte absoluta 
(Paramatman). A saúde manifesta-se pela 
graça do absoluto, actuando através das leis 
da Natureza (Prakriti). Ayurveda promove 
a harmonia entre o indivíduo e a Natureza 
levando-o a viver uma vida de equilíbrio 

e de acordo com as suas leis.
6. Ayurveda parte do princípio de que 

existem forças energéticas que influen-
ciam os seres humanos. Estas forças são 
chamadas de Tridoshas e são descritas 
como as 3 energias fundamentais que re-
gulam todo o processo natural nos níveis 
macrocósmicos e microcósmicos. Isto 
é, as mesmas energias que produzem 
efeitos nas várias galáxias e sistemas 
solares estão a operar a nível da fisiologia 
humana – na sua própria fisiologia. Estas  
3 energias universais são conhecidas como 
Tridoshas.
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7. Uma vez que a ayurveda relacio-
na de forma intrínseca o corpo com a 
mente, ela conjuga, ao mesmo tempo, 
uma enorme quantidade de informações 
sobre esta matéria nos seus diagnósticos 
e tratamentos.

8. Os antigos médicos ayurvédicos com-
preenderam a necessidade de preservar a 
aliança entre a mente e o corpo e oferecer 
à humanidade ferramentas para relembrar 
e nutrir os aspectos subtis da humanidade. 
A ayurveda procura curar a fragmentação 
e a desordem do complexo corpo-mente e 
restaurar a plenitude e harmonia em todas 
as pessoas.

Por isso, a ayurvédica é muito mais do 
que um sistema médico, é uma ciência de 
vida. Todos nós somos partes integrantes 
da Natureza. Tal como os animais e as 
plantas que vivem em harmonia e utilizam 
as Leis da Natureza para viverem saudáveis 
e em equilíbrio, a ayurvédica, através dos 
conhecimentos que possui, procura levar 
os humanos, também, a viverem de acordo 
com essas leis e princípios. É, portanto, 
correcto e justo dizer que a ayurvédica é 
um sistema que ajuda a manter a saúde, 
pois utiliza os princípios inerentes da 
Natureza. Ela leva os indivíduos a reen-
contrarem o seu equilíbrio e a viverem 
como seres verdadeiros, de acordo com 
a sua essência. 

AyurvedA: umA ciêNciA 
dA vidA…

Pode-se dizer que a ayurvédica é, por-
tanto, uma ciência da vida, prevenção 
e longevidade e é tida como o sistema 
médico holístico mais antigo que se co-
nhece. Apareceu há cerca de 6.000 anos, 
na Índia, apresentado como a medicina 

A medicinA AyurvédicA e A suA históriA  
Existem muitas histórias sobre a data e origem da medicina ayurvédica na Índia. 
No entanto, para entendermos mais fidedignamente esta ciência, devemos com-
preender o verdadeiro significado da palavra sânscrita ayurveda (ou ayurvédica). 
Traduzindo, literalmente, Veda significa ‘o conhecimento, o saber’, e Ayur (ou Ayu) 
‘vida’, indicando, assim, ‘o corpo vivo ligado ao mundo através dos cinco sentidos’, 
mostrando a estrita união entre a vida fisiológica e a vida psíquica. Assim, ayurveda 
pode ser traduzida literalmente como ‘conhecimento da vida humana’ ou ‘ciência 
da vida humana’. 

do corpo e do espírito, contudo, é muito 
mais antigo do que se pressupõe. Antes 
de aparecer sob forma escrita, a sabedoria 
antiga deste sistema de cura fazia parte da 
tradição espiritual de Sanatana dharma 
(religião Universal), ou religião védica. 
Há indicações, inclusive, de que ela teria 
origem no povo que habitou o desaparecido 
continente da Atlântida. Vedavasya, o fa-
moso sábio avatar de Vishnu, passou para a 
escrita toda a sabedoria de ayurveda, ligada 
à sabedoria espiritual da auto-realização, 
numa obra a que se chamou de Vedas ou 
literatura védica. Anteriormente, existiram 
4 grandes livros de literatura espiritual que 
incluíam, entre outros assuntos, saúde, 
astrologia, espiritualidade, governação, 
assuntos militares, poesia e vida e com-
portamento espiritual. Estes livros são 
conhecidos como os 4 vedas; Rik, Sama, 
Yayur e Atharva. 

…e um SiStemA de curA
O que torna a ayurvédica fascinante é o 

uso de ervas, alimentos, aromas, pedras, 
cores, yoga, mantras, estilo de vida e ci-

a ayurvédica  é um sistema  que ajuda a manter  a saúde, pois utiliza  os princípios  inerentes da  
Natureza

Ter uma vida feliz 
e com saúde
É importante ressaltarmos que os 
princípios da medicina ayurvédica são 
universalmente aplicáveis para todos 
aqueles que queiram gozar de uma 
vida feliz e com saúde. Tem, ainda, 
como objectivo, o estudo das funções 
fisiológicas (digestão, excreções...) e, 
também, o das funções mentais (me-
mória, emoções...). Os antigos Sutras 
dizem-nos que ‘o objectivo final da 
ayurveda é a realização espiritual’. De 
acordo com este conceito, finalmente, a 
alma (Jiva) deve unir-se ao ser cósmico 
(ou divino), no entanto, o corpo não 
deixa de ser, ele mesmo, uma espécie de 
doença ou prisão que impedirá a alma 
de viver livremente, quanto mais ele 
possuir problemas de saúde. A definição 
do conceito de ayurveda é dada por um 
dos maiores livros clássicos da medicina 
natural: O Charak Samhita. 

rurgia, tudo conjugado num único sistema, 
desde tempos muito remotos. Posterior-
mente, a ayurveda tornou-se um sistema 
de cura bastante difundido e respeitado 
e, nos dias actuais, tem sido cada vez mais 
difundida, pelos conhecimentos que possui 
acerca do ser humano. Por volta de 1500 
a.C., a ayurveda subdividiu-se em 8 ramos 
específicos da medicina: pediatria, gineco-
logia, obstetrícia, oftalmologia, geriatria, 
otorrinolaringologia, medicina geral e cirur-
gia. Com o tempo passaram a existir duas 
escolas principais de Ayurveda: Atreya, a 
escola dos físicos e Dhanvantari, a escola 
dos cirurgiões. Estas 2 escolas tornaram a 
ayurveda num sistema médico creditado 
cientificamente. Hoje em dia, pessoas de 
numerosos países frequentam as escolas 
indianas de ayurveda para aprenderem esta 
ciência médica e as escrituras religiosas 
que lhe deram origem. Estudiosos da 
China e Tibete, gregos, romanos, egípcios, 
afegãos, persas e outros vieram aprender 
esta sabedoria completa e levá-la depois 
para os seus próprios países. d
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dançando!

O que é a biodanza? Bio deriva do termo bios que significa 
vida e danza é o termo espanhol para dança. Portanto, 
biodanza significa literalmente ‘Dança da Vida’, sendo, no 
entanto, a definição académica de biodanza a de um sistema 
de integração afectiva, renovação orgânica e reeducação 
das funções vitais, baseadas em vivências (experiências 
imediatas intensas) criadas pelo movimento, dança, canto  
e situações de encontro em grupo.

Biodanza

A biodAnzA leva as 

pessoas a conhecerem 

os seus talentos e 

virtudes, a ficarem mais 

felizes, amáveis e, aos 

poucos, vai eliminando 

medos provocados pela 

sociedade

Descubra como pode melhorar 
a sua vida…

Por Isabel Maria Refacho (Terapeuta)  d Fotos: Arquivo

ViVências dos participantes
 
Os participantes dançam a sua vida, 
cada qual do seu modo único, através de 
exercícios que são exemplificados pelo 
facilitador, com músicas adequadas e 
sempre respeitando a progressividade, 
a auto-regulação, o feedback. Tudo isso 
dentro de um ambiente afectivo. Nessa 
vivência soltam-se algumas amarras, 
preconceitos e medos. Em movimento, 
‘mergulhamos’ no corpo, em partes de 
nós há muito esquecidas. Se nessa viagem 
a mente vacila, há um olhar, um sorriso, 
uma mão, com a força do conforto, que 
nos reencaminha até onde a razão evita 
chegar. É um mergulho no coração da 
vida, é uma descida às profundezas 
onde residem, de facto, tantas capacida-
des, tantas emoções acumuladas, mas 
repetidamente abafadas, reprimidas, 
abandonadas e esquecidas. Durante 
as vivências, os participantes expressam 
saudavelmente emoções, através de dan-
ças, rodas, caminhares de mãos dadas, 
corridas, canto, abraços, risos, choro e 
muito mais… 

A dança é uma das formas mais 
antigas do homem se relacio-
nar com as forças da Natureza e 

com os deuses da Criação. Imagine um 
sistema de desenvolvimento pessoal que 
utiliza como instrumentos a música, o 
movimento e a emoção para trabalhar as 

potencialidades do ser humano, procu-
rando resgatar em cada um a sua própria 
dança, a própria maneira de viver a sua 
vida e de ser feliz.

A origem dA biodAnzA
Rolando Toro Araneda, criador do sis-
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nhecimento, fortalecendo a identidade 
e a auto-estima, são um dos objectivos, 
assim como, aumentar a resistência ao 
stress e à ansiedade, diminuir os estados 
de doença, promover a harmonia com o 
ambiente, ajudar a operar mudanças pro-
fundas e duradouras em atitudes de vida. 
Promover a integração e o desenvol-
vimento de cada indivíduo, reencon-
trando o prazer de viver consigo, com 
o outro e com a Natureza também são 
fundamentais na biodanza.

…e os seus efeitos
A biodanza leva as pessoas a conhe-

cerem os seus talentos e virtudes, a fi-
carem mais felizes, amáveis e, aos pou-
cos, vai eliminando medos provocados 
pela sociedade, como por exemplo, o 
medo de se expressar, o medo de colocar 
limites e de demonstrar os seus desejos, 
os seus anseios. O medo de olhar o outro 
nos olhos, de tocar e de ser tocado, de se 
aproximar, etc. No lugar dos medos sur-
gem as permissões. As pessoas são con-
vidadas no seu ritmo a mover-se, a ex-
pressar-se, a cuidar-se, a olhar os ritmos 
diferentes das outras pessoas, a aceitar- 
-se e a aceitar os outros como são. Na bio-
danza as pessoas aprendem a desfru-
tar melhor do seu tempo, resgatam 
a capacidade de contornar obstáculos 
na vida, resgatam a sua auto-estima, 
a sua capacidade de serem mais fle-
xíveis e transparentes. As pessoas 
percebem que há muitos outros que 

tema biodanza, formou-se em 1964, pela 
Escola de Psicologia da Universidade do 
Chile. Como docente do Centro de An-
tropologia Médica, realizou investiga-
ções sobre a expressão do inconsciente 
e os estados de expansão da consciên-
cia, usando a música, o movimento e a 
emoção. Essa busca iniciada na década 
de sessenta (chamada, neste período psi-
codanza), convergiu com uma corrente 
de renovação na abordagem terapêutica 
que tendia a valorizar o papel das emo-
ções e a identidade de cada indivíduo, 
ajudando ao processo de integração 
na vida. Neste contexto, Toro inicia 
a aplicação das suas teorias no Chi-
le e, anos mais tarde, muda-se para a 
Argentina, radicando-se em Buenos 
Aires para se dedicar exaustivamente 
ao aperfeiçoamento teórico e metodo-
lógico do seu sistema. Em finais dos 
anos 70, a biodanza principia a di-
fundir-se, primeiro no Brasil, onde 
teve uma aceitação extraordinária, 
e depois por toda a América Latina. 
Daqui segue-se o convite da Universida-
de de Milão para aprofundar e aplicar o 
seu saber em Itália, e o pai da biodanza 
passa a década de 80 focado na expansão 
da sua obra pela Europa. 

oBjectivos dA BiodANzA…
Ajudar a estimular o lado positivo 

das pessoas, desenvolver a sua cria-
tividade, melhorar a capacidade de 
comunicação e auxiliar no auto-co-

aprendem a 
desfrutar melhor do 
seu tempo, resgatam a 

capacidade de contornar 
obstáculos na vida, 

resgatam a sua auto- 
-estima, a sua capacidade 

de serem mais flexíveis 
e transparentes 

Partilhar 
experiências
Falar pode ser reflectir, umas vezes com 
receio e outras nem tanto, nas experiên-
cias que já todos tivemos na vida. Ali, 
distribuem-se várias ‘chaves de portas’ 
fechadas dentro de nós, algumas desde 
tenra idade. A abertura e o desfrute 
da entrega vão surgindo e o mundo 
dos afectos revela-se tão espontâneo 
que parecemos voltar a ser crianças 
novamente.
Depois, já de pé, a roda continua e os 
participantes são convidados a mo-
vimentar-se ao som da música, que 
alterna entre ritmos acelerados e lentos, 
evitando expressar-se através da palavra. 
Cada pessoa encontra uma maneira 
própria de se expressar, descobre 
sentimentos, necessidades, desejos 
e, lentamente, vai-se descobrindo e per-
cebendo que pode alterar o seu estilo de 
vida e a qualidade das suas relações. 

procuram formas de viver mais solidá-
rias e mais afectivas, na procura de um 
mundo diferente, centrado na inteligên-
cia afectiva e na qualidade de vida.

A sessão de BiodANzA
Uma sessão de biodanza para adultos 

tem, em média, a duração de 2h30min, 
sendo que, mais ou menos, nos primei-
ros 30min, os participantes estão sen-
tados no chão, em roda, partilhando 
para o grupo algo acerca de si, dos 
seus desejos, sonhos, experiências e 
sentimentos. Essa partilha pode ser 
lançada pelo facilitador, através de 
textos que os participantes tenham tra-
zido para a sessão ou de algum aconte-
cimento importante ocorrido na vida de 
cada um deles. Daí em diante, flui o 
pensamento, desenrolando-se a sua ex-
pressão. A pouco e pouco, os bloqueios 
ausentam-se um pouco e a confiança co-
meça a instalar-se. Tece-se a teia que vai 
criando o ‘útero’ protector e nutritivo onde 
o grupo é um só ser. d

guia Zen Tamanho zen.indd   33 16-05-2011   14:54:26



34 d Guia ZEN 

O corpo equilibrado 
naturalmente

área da saúde a procurar esta formação, 
pois conseguem integrá-la na sua prática 
diária com os seus pacientes, de uma forma 
muito simples e benéfica.

A pAlAvrA dos terApeutAs 
portugueses

«Eu entendo esta terapia como uma 
indicação de auto-cura à memória das 
células, através de movimentos que re-
laxam a fáscia. É simples de aplicar e, 
quando há um diagnóstico cuidado, os 
resultados são francamente encorajadores. 
A Terapia Bowen ISBT descongestiona as 
articulações e a tensão muscular e o efeito 
des-stressante e de leveza maravilha os 
pacientes. Fiz um tratamento a um amigo 
que tinha dores desde a coluna, omoplatas, 
aos ombros, depois descendo pelo braço 
esquerdo. Do cotovelo até à ponta dos 
dedos estava dormente e sentia picadas. 

Por Helena Quinta (Terapeuta)

O nosso corpo tem capacidades 
incríveis para se tratar a si pró-
prio. Desde que lhe facultemos 

os meios e o tempo necessário para tal, 
ele poderá mesmo auto-regular-se, curan-
do os seus males e proporcionando-nos 
melhor qualidade de vida.  

equilíbrio
A Terapia Bowen ISBT utiliza esta 

maravilhosa capacidade que o nosso 
corpo possui para desenvolver a sua 
própria cura.

Incluída nas chamadas terapias naturais, a 
Terapia Bowen ISBT não é invasiva nem 
utiliza qualquer tipo de instrumento que 
não sejam as mãos do terapeuta. Através 
de movimentos simples de rotação em 
pontos específicos dos músculos, tendões 
e ligamentos, sobre a fáscia que cobre todo 
o corpo humano, traz alívio e tratamento 

à maioria dos sintomas apresentados.  
É por isso que, com esta terapia, o corpo 
é equilibrado naturalmente.

No muNdo e em portugAl
esta terapia, desenvolvida nos anos 

50 e 60, por tom bowen, na Austrália, 
foi, pouco a pouco, alargando as suas 
fronteiras, tendo-se difundido em todo 
o mundo, nomeadamente na Europa, nos 
Estados Unidos e nos países do leste asi-
ático. Todos os terapeutas Bowen estão 
representados na Federação Australiana 
de Terapeutas Bowen, uma Associação 
independente que representa as várias 
Escolas espalhadas pelo mundo. Em Por-
tugal, esta terapia está presente desde 
2007, através de terapeutas formados pela 
International School of Bowen Therapy. 
Os bons resultados obtidos levam cada vez 
mais profissionais de vários quadrantes na 

DuranTe o  TraTamenTo,  o terapeuta aplica movimentos de rotação suaves em pontos específicos, nos músculos, nos tendões e nos ligamentos, conduzidos sequencialmente

Bowen

na vida agitada do dia-a-dia, quase esquecemos que temos um corpo que  
precisa do nosso cuidado. O stress diário, a grande pressão física e emocional  
a que estamos sujeitos, hoje em dia, traz enormes tensões ao nosso corpo  
e à sua capacidade de auto-regulação.
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aplicações

A Terapia Bowen ISBT é um tratamento natural aplicado para tratar uma gama 
alargada de sintomas físicos, incluindo dores e queixas musculares, estruturais 
e viscerais, entre elas:

• Dor ou tensão nas regiões cervical, dorsal ou lombar;
• Tensão ou dor no pescoço, incluindo torcicolo;
• Problemas de ombro, braço, túnel cárpico (com formigueiro nas mãos);
• Dores de cabeça, enxaquecas, tonturas;
• Sinusite e dores de garganta, dos olhos e dos ouvidos;
• Ciática, dor na virilha, na anca ou na nádega;
•  Problemas na coxa, na perna, nos joelhos, nos tornozelos e nos pés  

(incluindo joanetes);
• Problemas linfáticos e circulatórios.

A Terapia Bowen ISBT pode também proporcionar alívio em casos de asma e 
outros problemas respiratórios. Respondem, igualmente, bem a esta terapia 
as doenças auto-imunes, a artrite reumatóide, a fibromialgia, a lúpus, etc., propor-
cionando, geralmente, melhor qualidade de vida aos pacientes. 

Fazia temporadas de injecções diárias de 
analgésicos e dormia bastante mal devido 
às dores. Ao fim do 4º tratamento esse 
meu amigo enviou-me um mensagem 
que dizia: “Tenho passado óptimo. Zero 
dores”». (Noémia L., Lisboa )

O tratamentO
Durante o tratamento, o terapeuta aplica 

movimentos de rotação suaves em pontos 
específicos, nos músculos, nos tendões e nos 
ligamentos, conduzidos sequencialmente. 
Estes movimentos dão início ao relaxamento 
muscular, flexibilizando as fáscias e aumen-
tando a circulação sanguínea, linfática e ener-
gética. A fáscia funciona como um condutor 
elástico e flexível que liga todas as partes do 
nosso corpo, cobrindo todas as estruturas.  
O estiramento da fáscia provoca um  
pequeno impulso que gera efeitos de cura 
muito profundos no corpo, quer a nível 
músculo-esquelético, quer a nível dos 
órgãos internos. No final do tratamento, 
o terapeuta fará algumas recomendações 
para seguir até ao próximo tratamento.

Ensino
Lisa Black e Col Murray, directores da 
Escola Internacional de Terapia Bowen 
(ISBT), sediada em Melbourne, na Aus-
trália, têm vindo a ensinar esta técnica 
na Europa há já 13 anos. Esta Escola é 
baseada na sua interpretação do trabalho 
do génio australiano em terapia corporal, 
Tom Bowen, um terapeuta auto-didacta 
que morreu em 1982. Ele nunca ensinou 
a ninguém o seu trabalho de uma forma 
convencional, mas permitiu que um 
pequeno grupo de pessoas o observasse 
a trabalhar. Esses terapeutas desenvolve-
ram as suas próprias interpretações do 
que viram Tom Bowen fazer. A Terapia 
Bowen ISBT foi desenvolvida através 
do contacto com essas pessoas. «Somos 
os únicos professores neste trabalho, na 
Europa, que tivemos contacto pessoal 
com as várias interpretações do trabalho 
de Tom Bowen», afirma Lisa Black. «As 
interpretações do trabalho podem variar, 
mas há uma ligação entre todas elas, que 
é o movimento Bowen. Este é aplicado 
de uma só vez, estrategicamente, 
em pontos específicos do corpo.  
A aplicação é, normalmente, muito suave 
e a idade ou a dor não são entraves à 
sua aplicação. Podemos trabalhar com 
esta terapia com idosos fragilizados, 
bebés pequenos, pessoas extrema-
mente sensíveis e em lesões novas 
ou antigas. É, também, um tratamento 
dinâmico para desportistas no caso de 
lesões ou, simplesmente, na preparação 
da competição», diz, «este é um bom 
desafio para alguns terapeutas reequa-
cionarem a sua forma actual de pensar 
sobre terapias manuais».

d
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se inspira esta dinâmica da massagem, a 
bambuterapia.

A mAssAgem
Criada pelas mãos de um francês, a 

bamboo massage, nasceu em 2003, com 
o propósito de associar várias técnicas 
numa só, levando em conta a necessidade 
de cada indivíduo. Nesta nova terapia, 
só os bambus possuidores de tamanhos 
e diâmetros diferenciados dançam no 
corpo do cliente, trocando energias, 
criando uma nova dinâmica na área das 
massagens, tanto para o cliente como para 

fim, ‘dá o ar de sua graça’, pode chegar a 
enormes alturas, com elegância e fascínio, 
gerando uma enorme família à sua volta de 
bambus interdependentes e solidários. 

Flexível, o bambuzal dança ao som do 
vento, ecoando aos sete cantos do mundo 
que é preciso saber viver exactamente 
como ele, valorizando a união, tendo força 
para suportar o pior; beleza e suavidade 
para encarar a vida, sabendo a hora de 
flectir com elegância para não perder o 
equilíbrio. Tudo isto é o bambu. Toda esta 
energia de vitória, de integração com a 
Natureza, é o bambu. E é nesta planta que 

Bambuterapia

E sta é a planta mais extraordinária do 
planeta, possuidora de uma beleza 
única. A sua história é cercada de 

mitos, que passam de geração em geração, 
assim como os seus infinitos benefícios na 
vida do Homem. Musa dos mais diversi-
ficados profissionais, a planta do bambu 
é uma ousadia que a Natureza insiste em 
soprar aos nossos ouvidos. Uma lição de 
vida. O bambu pode passar anos sem 
dar sinal quando plantado, enquanto 
cria raízes fortes que se espalham pelo 
solo, sendo as responsáveis pela sua 
segurança e propagação. Quando, por 

Uma planta incrível 
na sua saúde
A incrível planta: «Um homem pode acomodar-se numa casa de bambu, sob um 
tecto de bambu, numa cadeira de bambu, a uma mesa de bambu, com um chapéu de 
bambu na cabeça e sandálias de bambu nos pés. Pode, ao mesmo tempo, ter, numa 
das mãos, uma tigela de bambu, na outra, pauzinhos de bambu e comer brotos de 
bambu…» — Ode ao Bambu (William Edgar Geil).

NEsta NOva  tEraPia, só Os BamBUs possuidores  de tamanhos e diâmetros diferenciados dançam no corpo do cliente, trocando energias, criando uma nova dinâmica na área das massagens

Por tessy  ramos  d Fotos: avelino vieira e arquivo
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físicos, mentais e energéticos ao cliente.  
A massagem feita com bambus dura entre 
60 a 90min, e trabalha o corpo inteiro, dos 
pés à cabeça, podendo ser associada a outras 
terapias alternativas complementares, que 
se unem para formar uma única experiência, 
a do spa, que tem por base estimular os 
cinco sentidos do cliente, através de chei-
ros, gostos, visões e sons, e beneficiando 
todo o corpo, a mente e o espírito – além 
do prazer proporcionado através da planta 
em contacto com a pele, com o seu toque, 
sensação e temperatura. Esse prazer pode 
ser ainda mais intenso quando os bambus 
são previamente aquecidos. Esse calor 
relaxa ainda mais, actuando nos músculos 
e nos vasos capilares, que vão estar ainda 
mais receptivos aos princípios activos do 
creme ou óleo utilizado na terapia. Estes 
penetram melhor na pele, o que significa 
um resultado ainda mais satisfatório no 
caso da terapia voltada para perda de 
medidas, tratamento da ‘celulite’ e da 
flacidez corporal e facial. 

Na facE
No ritual facial, por exemplo, é reali-

zada uma esfoliação antes da terapia 
e, de seguida, uma máscara específica 
para cada tipo de pele. A esfoliação, 
prévia, vai eliminar o excesso de resíduos 
acometidos na epiderme, desintoxicando 
esta e gerando melhores condições para 
que se realize a acção esperada dos cremes 
e óleos. A máscara, posterior, tem as suas 
potencialidades ainda mais favorecidas 
pelos efeitos térmicos e desintoxicantes, 
que a massagem com bambus possui. É 
totalmente possível que este ritual seja 
feito inteiramente com produtos que se 
utilizem do extracto de bambu, ricos em 

Benefícios… 
Além dos benefícios enquanto mas-
sagem, a bambuterapia ainda associa 
manobras da massagem relaxante, 
modeladora, drenagem linfática, 
shiatsu e reflexologia, além de pro-
mover um leve lifting facial, variando 
de acordo com a queixa principal do 
cliente, relatada no primeiro contacto. 
Toda essa mescla de movimentos dá 
origem a inúmeros benefícios, que têm 
vindo a agradar pessoas pelo mundo 
inteiro, pois tornou-se possível relaxar 
intensamente enquanto se trabalha 
pontos reflexos no corpo, enquanto se 
modela a silhueta, enquanto se activa o 
fluxo sanguíneo e linfático e, com isso, 
se aumenta a mobilidade muscular e o 
metabolismo local, se elimina toxinas 
e se dissipa a tensão acumulada por 
dias tão stressantes.

o profissional que viaja nas mais diversas 
manobras, usando as hastes como instru-
mentos musicais que funcionam como 
extensão das mãos – rolando, pressionando 
e deslizando sobre os músculos.

Cada haste de bambu é a personagem 
principal dessa terapia, já que só elas 
tocam na pele do cliente, estimulando a 
sensibilidade dérmica, com o seu toque 
macio e acetinado, que, com movimentos 
leves, incitam os receptores cutâneos, 
provocando uma agradável sensação de 
aconchego. Durante todo o tempo, esses 
pares vão sendo trocados, o que também 
acaba por provocar novas sensações que 
se espalham como ondas no corpo, dando 
origem à alcunha de ‘Massagem das 
Sensações’.

PrEParação do baMbu
Todos os bambus sofrem uma preparação 

antes de serem aplicados na massagem, de 
forma a não prejudicarem de maneira al-
guma, a saúde de quem a administra. Estes 
também são correctamente higienizados, 
para que só sejam passados benefícios 

…e contra-indicações 
Os portadores de doenças cardíacas, 
hipertensão e hipotensão arterial, trom-
bose e neoplasias e os portadores de 
infecções e estados febris não podem 
realizar esta massagem. É contra-indi-
cado, assim como naqueles, a quem o 
profissional competente ache por bem 
não recomendar, avaliando através 
da ficha de anamnese, preenchida no 
primeiro contacto com o cliente. 

selénio e zinco. os movimentos realizados 
durante a massagem facial produzem 
um levantamento muscular significativo, 
produzido por repetições contínuas.

coNcluSão
Neste mesmo contexto estético, a téc-

nica ajuda no levantamento do glúteo, 
na flacidez, na redução do abdómen e 
na melhor definição da cintura feminina, 
além de tonificar, nutrir e revitalizar o 
tecido, de forma geral. Pode dizer-se que 
a bambuterapia é uma inovação exótica, 
que mistura arte complexa e simplicidade 
da Natureza. Um mergulho num vale de 
bem-estar. É o chegar ao estado zen que 
cada um possui dentro de si. d
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c
Uma nova terapia de saúde integral, eficaz, segura e não 
invasiva. Recém-chegada a Portugal, mas já amplamente 
difundida em todo o mundo, o método equilibra a energia geral 
do corpo e pode complementar e optimizar outras terapias.

Bodytalk System

corpoA linguagem do

Por Jaquelina Amado (Terapeuta e Psicóloga)

O bodytalk é uma terapia que re-
úne a síntese de conhecimentos 
como yoga, medicina chinesa, 

acupunctura, cinesiologia e os princípios 
da física quântica. O sistema foi criado 
pelo australiano John Veltheim, acu-
puncturista, quiropata, reikiano, especia-
lista em osteopatia e bioenergética,em 
meados da década de 1990. O corpo 
humano é um conjunto interactivo e in-
terdependente de matrizes de energia, 
consciência e funções físicas. Todo o 

complexo corpo/mente funciona como 
uma unidade sincronizada e não como 
partes separadas.

No sistema bodytalk não falamos de 
doença, mas de desequilíbrio, que se 
reflecte numa incapacidade momentâ-
nea do corpo responder aos desafios. 
Cada pessoa é um ser dinâmico e único, 
sendo permanentemente sujeito a inú-
meros estímulos do meio ambiente que o 
rodeia. Cada situação/estímulo provoca 
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lesão, pois o corpo sabe exactamente o 
que precisa de fazer.

Em quE é quE o bodytalk 
podE ajudar?
Sintomas físicos: alergias, intole-

râncias, dores, processos inflamatórios, 
disfunções imunológicas, endócrinas, 
digestivas.

Sintomas emocionais: agitação, an-
siedade, confusão mental, medo, triste-
za, desânimo, stress.

é indicado para crianças, adultos e 
grávidas, pois é uma abordagem que 
respeita a integridade do corpo – a har-
monia não vem de fora, vem de dentro 
do próprio corpo.

O bodytalk é, também, um sistema de 
desenvolvimento pessoal e espiritual, 
pois promove uma maior auto-consci-
ência do processo evolutivo do paciente, 
revelando níveis subtis de desequilíbrio 
que permanecem no inconsciente e que, 
de outro modo, dificilmente seriam de-
tectados. o nosso corpo regista todos 
os eventos que vão passando pela nos-
sa vida, é o nosso banco de memória 
celular. Por vezes, a pessoa que expe-
rienciou uma situação dolorosa pensa 
que esta está resolvida e remete-a para 
algo do passado e que não tem a ver com 
o seu presente. No entanto, esse evento 
pode estar ainda a interferir na vida actual 
da pessoa sem que esta tenha consciência 

c

um impacto no complexo corpo/mente, 
podendo levar a uma quebra do equilí-
brio interno e comprometer a capacidade 
de resposta, especialmente situações de 
stress prolongado, estilo de vida pouco 
saudável, crenças limitativas, ausên-
cia de uma boa ecologia emocional, 
traumas.

 
princípioS do bodytalk
Equilíbrio;
Sabedoria inata do corpo;
Capacidade de auto-cura.

O bodytalk trabalha com o princípio 
de que o corpo possui linhas internas 
de comunicação (como os meridianos 
ou ‘canais de energia’), que, quando 
em perfeita sincronia, definem o nos-
so estado de saúde. Quando as linhas 
de comunicação se ‘rompem’ surge um 
compromisso no estado de saúde geral 
indicando que a habilidade inata do cor-
po para curar-se e manter a sincronia está 
deficiente, e assim surgem os bloqueios 
que causam desconforto, aquilo que usu-
almente designamos de ‘sintoma’. Estes 
poderão ser desde sintomas físicos ou 
emocionais, como dores generalizadas, 
ansiedade, desânimo, medos e fobias, 
alergias e baixa auto-estima. a ‘sabedo-
ria inata’ do corpo é a sua capacidade 
natural para se curar e manter o bem-
-estar a todos os níveis. Exemplo disso 
é o que acontece quando nos cortamos 
e observamos que todo o organismo se 
mobiliza para regenerar e sarar aquela 

A ‘sAbedoriA 
inAtA’ do corpo 
é a sua capacidade 

natural para se curar 
e manter o bem-
-estar a todos os 

níveis. 

O que acontece 
numa sessão de 
bodytalk?
Numa sessão de bodytalk, o terapeuta 
vai aceder à sabedoria inata do corpo 
para determinar os pontos no com-
plexo corpo/mente, cuja comunicação 
está interrompida e restabelecer o fluxo 
de energia. O terapeuta faz perguntas 
ao corpo do paciente, utilizando o bio-
feedback neuromuscular, um teste 
muscular realizado por leves toques no 
pulso. De seguida, o terapeuta vai reli-
gar os pontos detectados, através de 
leves toques na cabeça e no esterno. 
Quando a ligação é restabelecida, surge 
uma sensação de maior integridade, 
tranquilidade, clareza mental, estabilidade 
e confiança.

disso, por exemplo, na forma como faz 
as suas escolhas de vida, as suas prio-
ridades. Numa sessão de bodytalk esse 
evento pode surgir para ser equilibrado, 
pois trabalha-se dentro de um campo 
de energia em que tudo está ligado 
entre si. Esta abordagem não invasiva 
e segura tem levado o bodytalk a estar 
entre os sistemas complementares de 
saúde que hoje mais crescem no mundo. 
Esta terapia proporciona ferramentas que 
leva para a vida. Soluções sólidas construí- 
das a partir do interior. d
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Biomagnetismo

C om efeito, quando estes microrga-
nismos se desenvolvem no corpo 
humano provocam alterações de 

pH por excesso de iões de hidrogénio (pólo 
positivo – acidificação) e por défice de 
iões de hidrogénio (pólo negativo – alca-
linização), originando a criação de pares 
biomagnéticos, que produzem doença. 
Aplicando ímanes de média intensidade 
(mais de 2 mil e menos de 20 mil Gauss), 
e utilizando um campo magnético de pola-
ridade contrária à do campo biomagnético, 
produzido pelo organismo, consegue-se 
a respectiva despolarização dos pares, 
restabelecendo o pH original do órgão 
ou tecido, reequilibrando, dessa forma, o 
organismo e exterminando os respectivos 
microrganismos, que não subsistem em 
ambiente de pH neutro.

Equilíbrio da  
 saúde humana

O biomagnetismo é uma terapia que demonstra que aplicando 
ímanes em pontos específicos do corpo é possível 
exterminar rapidamente a maioria dos microrganismos 
patogénicos (vírus, bactérias, fungos e parasitas), que são a 
causa de grande parte das doenças humanas. 
Por Gonçalo Fontoura (Terapeuta)

O TraTamenTO  
biOmaGnéTicO é um 

método terapêutico não 
invasivo, simples e indolor, 
que se alicerça na etiologia 

das doenças, mais do que no 
saneamento dos sintomas, 

razão pela qual é muito 
eficaz em praticamente 

todos os tipos 
de doença
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Surgimento do biomagnetiSmo

O biomagnetismo foi descoberto pelo Dr. Isaac Goiz 
Durán, médico mexicano que exerceu medicina tradi-
cional durante mais de 20 anos. Em 1988, ao assistir 
um doente de Sida, Goiz Durán descobriu que havia 
dois pontos – um na parte média do externo e outro no 
cóccix – que tinham polaridades magnéticas distintas. 
Ao prosseguir as suas investigações em milhares de 
pacientes, o especialista concluiu que a cada doença 
corresponde um par biomagnético específico. Actu-
almente, estão descobertos e identificados mais de 
300 pares biomagnéticos.

Um tratamento qUe se 
alicerça na etiologia 
das doenças

O tratamento biomagnético é um méto-
do terapêutico não invasivo, simples e 
indolor, que se alicerça na etiologia das 
doenças, mais do que no saneamento dos 
sintomas, razão pela qual é muito eficaz 
em praticamente todos os tipos de doença. 
o biomagnetismo revela-se, então, mais 
eficaz do que outros tratamentos que 
procuram atacar um único microrga-

benefícioS da terapia 
Os principais benefícios desta terapia 
prendem-se com os excelentes re-
sultados num curto/médio prazo, 
com o facto de ser indolor e não 
invasiva. Além disso, tem a vantagem 
de ser uma prática que não provoca 
efeitos adversos, complicações, uma 
vez que funciona por ressonância: se 
realmente são necessários actuam, caso 
contrário, o organismo do paciente, 
simplesmente, ignora-os.

nismo e que, frequentemente, provocam 
efeitos colaterais nefastos. É, também, 
um eficaz e potente método preventi-
vo, porque actua, igualmente, ao nível 
do corpo energético, permitindo tratar 
a patologia mesmo quando esta é ainda 
assintomática.

destinado a todas as pessoas
O biomagnetismo pode ser aplicado 

em qualquer pessoa, sendo que existem 
algumas limitações em duas situações es-

pecíficas, como por exemplo, em pacientes 
que tenham realizado quimioterapia há 
menos de 5 anos e em pessoas que usem 
pacemakers ou desfibriladores (os ímanes 
podem interferir com o normal funciona-
mento destes aparelhos quando colocados 
próximo dos mesmos).

dUração e procedimento
Cada sessão de biomagnetismo dura 

cerca de 1 hora, durante a qual o paciente 
está deitado e vestido. O terapeuta obtém 
as informações necessárias ao tratamento, 
por observação da posição relativa dos 
pés do paciente e por tomadas de pulso 
do mesmo. o tratamento energético é 
feito com ímanes de baixa intensida-
de. Normalmente, para obter resultados 
concludentes são necessárias entre 2 a 6 
sessões espaçadas regularmente, ao longo 
de 1 a 3 meses.

d
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Harmonizar  
e equilibrar 

É fundamental 
conhecer

 os cristais, quanto  
à sua composição, 

estrutura e formação,  
para maior sucesso  

da sua aplicação. 

Cristaloterapia

Benefícios da 
cristaloterapia

As pedras terapêuticas reequilibram- 
-nos no corpo físico, emocional, men-
tal e espiritual, trazendo, por isso, 
inúmeros benefícios que ajudam:
Combate da fadiga;
Limpeza e energização;
Stress;
Depressões;
Dores de cabeça;
Dor generalizada.

O uso terapêutico dos 
cristais é chamado de 
cristaloterapia e tem o 
poder de harmonizar e 
equilibrar os chakras, 
favorecendo o equilíbrio 
natural do corpo e das 
emoções. o uso dos cristais 
facilita o tratamento de 
certos mal-estares, que 
geram desequilíbrio 
e, consequente, o seu 
desbloqueio. Preparado 
para libertar, reequilibrar 
energias e emoções, 
aliviar sintomas negativos 
e emergir sensações 
importantes para o 
desenvolvimento pessoal? 
então, conheça tudo sobre 
a cristaloterapia.

Diferentes utiliDaDes Dos cristais

Harmonização pessoal: protegem, limpam e reequilibram os chakras;
Meditação: auxiliam e potencializam o contacto com o mundo espiritual;
Elixir: beber água energizada com cristais. Procure um terapeuta conhecedor da 
composição dos cristais;
Harmonização de ambientes: limpam, protegem, afastam as energias negativas 
instaladas em certos locais. Atraem bem-estar e harmonia, muito utilizados no feng 
shui.

os chakras através dos cristais

Por tânia martins

A ntigamente, os cristais eram usa-
dos para curar e equilibrar, como 
por exemplo, na Índia, Grécia 

e Egipto, onde tinham a função de 
energizar remédios e auxiliar na me-
dicina, trazendo a cura para muitas 
pessoas. Hoje em dia, são várias as 
pessoas que conhecem o poder dos 
cristais, sendo por isso, a critaloterapia 
bastante procurada.

SeSSõeS de criStaloterapia
Recorrer à cristaloterapia é um momento 

único, que nos eleva a estados de maior 
consciência e de paz interior. No decor-
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Alguns cristais mais 
utilizados

Os cristais exercem em nós uma sensa-
ção de beleza indescritível, capazes de  
hipnotizar qualquer pessoa. Quem nunca 
se perdeu a olhar para um ou, pelo me-
nos, para uma imitação? Mas, os cristais 
escondem ainda outros segredos…

Ametista: para entrar em meditação, 
relaxamento. É o raio violeta. Alivia 
tensões mentais e insónia. Trata sonos 
agitados e pesadelos;

Azurite: trabalha as crenças, abre a 
percepção.  Óptima para memória 
e concentração.  Óptima para ter por 
perto nos momentos de estudo e apren-
dizagem;  

Água marinha: expressão da verdade 
interior, faz a conexão com a nossa pró-
pria essência angélica, clareza de visão.  
É a pedra da voz. Protege a garganta, 
laringe, tiróide e respiração.  Trata 
febre alta, sinusite, dor de garganta, rinite 
e tensão alta;

Quartzo rosa: pedra da auto-estima, 
auto-valor,  auto-perdão.  Alimenta a 
chama do amor;  

Malaquite: pedra de cura. Mãe de 
todas as curas, é do corpo físico, mas 
vai até ao espiritual, pois possibilita o 
fortalecimento do poder, o ser dono 
do próprio poder. Absorve a dor 
e a doença.  Pedra da abundância. 
Absorve a radiação de microondas e 
telemóveis.  Protege contra acidentes 
de locomoção;

Citrino: transcende a negatividade.  
Boa para as depressões, traz alegria.  
Equilibra o aparelho digestivo (azia, má 
digestão, gastrite, úlcera);

Cornalina: activa a criatividade,  a 
força de vontade.  Dá energia de 
fogo, movimento, acção, impulso, 
coragem.  Cuida dos órgãos sexuais, 
tanto masculinos como femininos.  
É revitalizante e óptima para impo-
tência.

Rubi: pedra da manifestação, mere-
cimento, justiça divina, não julgamento.  
Activa e revitaliza o corpo através da 
acção do fluxo sanguíneo.  Trabalha 
directamente com o sangue, a circulação 
e o coração.

d

PUB

rer do tratamento, são escolhidos vários 
cristais para o paciente, de acordo com 
as necessidades de cada tratamento. É 
pedido à pessoa para se deitar, fechar os 
olhos e relaxar. Num ambiente de grande 
serenidade são colocadas mandalas de 
cristais sobre o corpo, que irão desencadear 
um estado de harmonia e de bem-estar a 
vários níveis. A sensação é, simplesmente, 
regeneradora.   

Utilizar os cristais para
Uso pessoal

todos nós temos energias, podendo 
transmiti-las aos outros ou absorvê-las, 
no campo que escolhermos. Quantas 
vezes já sentiu a energia de outras pes-
soas? Com certeza, muitas e é por isso 
que os cristais o podem ajudar. Para isso, 
basta escolher o cristal apropriado, limpá- 
-lo e energizá-lo periodicamente, elevar 

os nossos pensamentos e colocá-los em 
prática. Rapidamente, sentirá a energia 
do cristal a fluir para o seu corpo. Se 
sentir as mãos a aquecerem ou, até, um 
formigueiro, é sinal que o cristal é ideal 
para si. É através da nossa intuição e 
sensibilidade que podemos comunicar 
com o Universo dos cristais. Os cristais 
e as pedras preciosas e semi-preciosas 
são parte da importante transformação 
planetária pela qual estamos a passar e 
da qual todos nós participamos. Por isso, 
devem ser usados como ferramentas de 
amor e de consciência da verdade.

contra-indicações da 
cristaloterapia

É fundamental conhecer os cristais, 
quanto à sua composição, estrutura e 
formação, para um maior sucesso da 
sua aplicação. Quando a sua utilização 
é incorrecta, existem efeitos indesejá-
veis à saúde, tais como, indisposição 
e mal-estar, contudo, podem não ser 
imediatamente percebidos. Por isso, nada 
melhor do que procurar ajuda de um 
profissional capacitado e estar aberto 
ao reconhecimento das potencialidades 
curativas dos cristais. d
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energias mais subtis, orientando o futuro 
de uma forma diplomata e amorosa.

Quando uma criança índigo 
perde o eQuilíbrio

Quando uma criança índigo perde a 
ligação com a mãe Terra, perde o seu 
centro e, por isso, o seu equilíbrio. Nessa 
altura deve fazer meditação. Utilize sons 

Crianças índigo e cristal

O papel dos índigo e cristal que hoje são adultos, é abertura  
e suporte ao caminho dos mais pequenos ou adolescentes que 
há poucos anos começaram a chegar ao planeta em maior 
quantidade. Muitos deles são pais que entendem a energia 
dos seus filhos e que vêm dar-lhes suporte.  
É muito importante para estes seres ter alguém que  
os entenda para que a vivência no planeta seja menos 
estranha e difícil.

44 d Guia ZEN 

Por Isabel Leal (Escritora)

A energia cristal

Pode acontecer que 
na família um ou mais 
irmãos também façam o suporte. Os cristal 
necessitam de professores que assegurem 
um sistema menos dogmático e mais 
acercado às suas necessidades.

a energia cristal
É fundamental que a família en-

tenda que a transição de índigo para 
cristal acontece. Deve-se à evolução 
espiritual que pode surgir de uma for-
ma natural ou porque a criança está 
rodeada de adultos, os pais, que estu-
dam e elevam a sua vibração e ele-
vam, por isso, a vibração familiar.  
É ainda importante que se entenda 
que a criança pode ser habitada até 
à transição definitiva por estas duas 
forças, apresentando, assim, um misto 
de características. Objectivamente, 
um índigo pode transformar a sua 
energia em energia cristal. As crianças 
índigo denunciam todas as estrutu-

ras fracas, frágeis e ultrapassadas 
existentes na sociedade actual. 

Com este trabalho, os ín-
digo abrem caminho  
vibracional para 

os meninos cristal. 
Estes continuarão de-

pois o trabalho com 

M uitos pais apresentam formação 
espiritual inata. Esta formação 
é muito importante para as 

crianças cristal. Basta que ou o pai ou a 
mãe sejam o adulto evoluído espiritual-
mente para que a criança possa nascer. 
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CRISTAL

A Alma

Corpo Mental

Corpo 
Emocional

Corpo Físico

Ajuda para 
serem bem 
sucedidos

 Espírito pacificador
 Centrado no chakra do coração
  Ligação ao inconsciente colectivo e  

ao inconsciente da família
 Apresenta energias de paz
 Centrado no grupo

 Gentil
 Pacífico
 Telepático
 Hiper-energia
 Independente
 Positivo
 Produtivo

 Irradia paz
 Afectuosos
 Humanitário
 Espelho da família
  Congruente entre as palavras e acções  

quando equilibrados emocionalmente
 Fragilidade emocional

 Pouco robusto
 Estrutura óssea fina 
 Alergias respiratórias e de pele
  Alergias a alimentos, à poluição  

e a sintéticos na roupa

  Ajuda na comunicação tradicional
  Incentivar a telepatia e todas as capacidades  

extra sensoriais
  Validar com a criança as mensagens que  

esta recebe e incentivá-la
 Proporcionar ambientes de paz
 Musicoterapia
 Alimentação cuidada
 Limpeza energética frequente
 Contacto com animais
 Incentivar a sua natureza gentil e humanitária
  Incentivar a veia criativa e a possível ligação  

desta área aos afazeres do dia-a-dia
 Diálogo constante
 Cuidados com arrumação local onde dorme
 Cuidados com higiene, roupa de cama e vestuário 
  Estudo das energias para um entendimento  

mais amplo das suas capacidades
 Constante contacto com ambiente

QuAdRo CompARATIvo Com AS pRInCIpAIS CARACTeRíSTICAS

índIGo

A Alma

Corpo Mental

Corpo 
Emocional

Corpo Físico

Ajuda para 
serem bem 
sucedidos

 Espírito guerreiro
 Centrado no chakra da 3ª visão
 Abertura de novos caminhos
 Denunciar tudo
 Apresentar novos caminhos
   Centrado no Eu, mais tarde,  

no grupo Criativo

 Pioneiro
 Guerreiro
 Determinado
 Hiper-energia
 Sentido de justiça
 Comunicador
 Mentalmente Forte

 Exigente
 Frontal
 Rebelde
 Inovador

 Robusto
 Deficiência de magnésio

 Centragem
 Ligação do planeta Terra
 Diplomacia
 Organização
 Incentivo aos talentos natos
 Trabalho de auto-estima
 Alimentação cuidada
 Cuidados com higiene e roupa
 Estudo das energias

da Natureza para o ajudar a estabelecer 
a ligação o mais rápido possível. Repita 
o exercício várias vezes por semana e, se 
possível, sempre à mesma hora. Sobretudo, 
dê o exemplo, já que é assim demonstrado 
que pode conseguir, com paciência, que 
este exercício passe a fazer parte integrante 
do dia-a-dia da criança ou jovem adoles-
cente. Uma criança cristal perde o centro 
se for exposta a situações que provocam 
o encerramento do chakra do coração, 
ou exposta a situações que perturbem 
gravemente o seu sistema emocional. 
Para equilibrar o seu sistema, este deve 
ficar mais tempo ligado à Natureza. 

A vibração cristal tem como caracte-
rística base a utilização do chakra do 
coração e por este motivo não é tão 
focada na perspectiva individual, mas sim 
na grupal. Tem, aliás, um estreito contacto 
com todos os reinos vivos e minerais.  
É um pacifista nato.

d
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Ligação entre os  
corpos energéticos  
e o corpo físico

as auras são os corpos ou camadas que 
nos rodeiam e os chakras são os pontos 
ou centros que fazem a ligação entre 
os corpos energéticos e o corpo físico. 
Como transformadores, eles adaptam a 
frequência vibratória da energia que deixam 
entrar no nosso corpo físico, influencian-
do directamente o sistema endócrino e, 
por esse meio, o nosso humor, as nossas 
emoções e os diferentes sistemas do nosso 
corpo físico.

emissores/receptores de 
informação

Nós somos emissores/receptores de 
informações: é a energia que contém e 
veicula essas informações. A nossa aura 
é uma biblioteca, uma base de dados onde 
está guardado tudo o que vivemos. Essas 

E ssas energias influenciam-nos cons-
tantemente, de maneira consciente 
ou inconsciente. Elas estão sempre 

em movimento, um movimento ligeiro e 
rítmico, tal e qual a respiração. Elas man-
têm o nosso corpo e o nosso psiquismo em 
boa saúde e ajudam a reequilibrarmo-nos 
quando necessário.

Os chakras e a aura

As AurAs são os  

corpos ou camadas  

que nos rodeiam e os  

chakras são os pontos 

ou centros que fazem a 

ligação entre os corpos 

energéticos e o  
corpo físico

Harmonização da 
estrutura energética

O corpo humano é 
banhado de energia. 
cada célula, cada órgão  
e o corpo inteiro são 
rodeados de energia.  
É esta energia que sustém, 
alimenta o corpo físico e 
permite o funcionamento 
de todos os nossos 
sistemas fisiológicos. 
por Ana clara celestino (Terapeuta)
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informações vão sempre do mais subtil ao 
mais denso: a aura age sobre o corpo, ao 
nível energético, através dos chakras. 
Os chakras influenciam as glândulas en-
dócrinas que estimulam o corpo físico, 
segregando hormonas. 

A aura não é uma luz que emana do 
corpo físico. Ao contrário, é este último 
que é moldado na aura, como uma estátua 
que toma a forma do molde. De subtil, a 
energia torna-se cada vez mais densa. A 
aura não é estática, está constantemente em 
movimento, transformando-se, segundo 
os nossos pensamentos, emoções, etc. A 
energia deve circular sempre. Quando não 
vivemos de acordo connosco próprios, a 
energia bloqueia-se, cria cristalizações que, 
com o tempo, podem levar ao mal-estar 
ou a sintomas físicos.

O corpo físico: quando abordamos a 
energia, não devemos esquecer a dimensão 
física, ancorar o trabalho na matéria. Uma 
má corporalidade é sinal de um bloqueio 
energético.

O corpo etérico: forma uma camada 
de 15cm, aproximadamente, à volta do 
corpo. Vaporoso, como um fumo denso e 
luminoso, branqueado ou, por vezes, com 
tons pastel, fácil de sentir ao tacto. Ele 
funciona como um filtro que deixa entrar o 
que é bom e deixa no exterior o que não é 

Trabalhar os diferenTes corpos e chakras  
Começo pelo corpo físico, o que me permite uma melhor abordagem do proble-
ma e, ao mesmo tempo, estabelecer um contacto tangível com a pessoa. 
A seguir, no corpo etérico, temos acesso a informações, através de imagens, 
palavras ou símbolos ligados ao seu quotidiano, ao seu estado de espírito, à sua 
vida actual e às dificuldades que essa pessoa atravessou (acidentes, traumas, 
doenças, operações…).
No corpo astral, obtemos informações sobre o passado emocional ligado à in-
fância, ao nascimento, à fase fetal e, igualmente, às vidas passadas.

Durante os tratamentos, também é possível, embora mais raramente, abordar 
o Corpo Mental e Causal, que são mais subtis, mais abstractos. Num quadro 
terapêutico, a percepção desses diferentes corpos e a harmonização da 
estrutura energética permitem encontrar os bloqueios, as suas causas no 
presente e no passado, reequilibrar a energia das pessoas e dar-lhe chaves para 
o futuro, que lhe permitirão manter esse equilíbrio ou reencontrá-lo por si mes-
mas, se necessário.

bom para nós. Contém a memória da nossa 
vida, desde os 3 anos, até hoje.

O corpo astral: forma uma 
camada de mais ou menos 
30cm, mais oval, flutuante e 
colorida. Nele encontra-se o 
passado emocional, as recor-
dações da pequena infância, do 
nascimento, do período fetal e 
das vidas passadas.

O corpo mental: está ligado às es-
truturas, às matemáticas, aos códigos, 
às ondas e aos grupos de almas.

O corpo causal: está em relação com 
o espaço profundo, a vacuidade, a cons-
ciência de ser Um com a Unidade.

Num primeiro tempo, a visão da aura 
permite-me fazer o scanner da pessoa na 
sua totalidade, sentir os seus principais 
desequilíbrios, de ter uma ideia da sua 
personalidade, dos seus pensamentos, etc. 
Este primeiro contacto permite estabelecer 
uma ligação empática profunda com o 
paciente, sentir ver-
dadeiramente o 
que ele vive e 
a maneira como 
vive. Depois, tra-
balho manualmen-
te os diferentes corpos  
e chakras. d
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Cromoterapia

A influência das cores

Os cromoterapeutas acreditam que os seres humanos 
são compostos de um corpo físico, mental e espiritual. 
Os efeitos das cores sobre o nosso humor, saúde e 
modo de pensar têm sido estudados por cientistas 
desde há vários anos.
Por Rui Caetano Diogo (Terapeuta e Colour Coach)

tores na retina, designados de cones, 
traduzem essa energia em cores. Quando 
a energia da cor entra no nosso corpo, 
estimula as glândulas hipófise e pineal 
que, por sua vez, afectam a produção de 
hormonas que interferem nos processos 
fisiológicos. Isso explica o porquê da 
cor ter uma influência directa sobre 
os nossos humores, pensamentos e 
comportamentos.

…e os seus benefícios 
Os benefícios da cromoterapia são imensos, 

abrangendo a parte física, mental e espiritual, 
por exemplo:

Vermelho: representa o fogo, a saúde, 
a valentia, as paixões, a sexualidade, a 
acção, a conquista, o movimento. 

Propriedades: é energizador e vitalizador 
do fígado, do físico, em geral, e do sistema 
muscular. É estimulante e excitante para 
o hemisfério esquerdo do cérebro e para 
a circulação sanguínea. Descongestiona 
as mucosas e relaxa os músculos.
Laranja: relacionada com a expressão 

física do Sol, prosperidade, alegria, coragem, 
sabedoria, ambição, criatividade e sexuali-
dade selectiva. 

Propriedades: é tónica, energizadora, 
anti-espasmódica e emética. É estimulante 
da circulação do sangue, do metabolismo do 
cálcio, da tiróide, das hormonas. Age sobre 
o baço, o pâncreas, o fígado, a vesícula, os 

nos nossos humores, pensamentos 
e comportamentos

A cromoterapia é uma terapia não 
invasiva, uma terapia vibracional, 
ou seja, são utilizados compri-

mentos de ondas (vibração das cores) 
para efeito de tratamentos. Quem utiliza 
a cromoterapia não significa que sofre de 
alguma doença, pois ela ajuda-nos a equi-
librar o corpo, a mente e o espírito, usando 
os nossos próprios poderes de cura.

A energiA dAs cores…
As cores são a energia de luz visível de 

certos comprimentos de onda. Fotorrecep-
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rins (cálculos) e as alergias.

Amarelo: representa a iluminação, a 
sabedoria, o intelecto, a alegria e diversão. 

Propriedades: estimulante dos nervos 
motores, da digestão, do fluxo da bílis e do 
pâncreas; geradora de energia. Purificadora do 
estômago, dos intestinos, da pele, da corrente 
sanguínea e do fígado. É vermicida. Capacita 
as pessoas mental e emocionalmente.

Verde: representa o começo da vida na 
Terra. É a cor da vegetação, abundância, 
fartura, fertilidade, esperança, juventude. 
É a cor da germinação.

Propriedades: combate infecções, infla-
mações e intoxicações. É dilatadora, bac-
tericida, desinfectante, anti-séptica. Alivia 
tensões e emoções. Estimula a fertilidade, 
o crescimento e a hipófise.

Azul: relacionada com o chakra da gar-
ganta, o azul é a comunicação, pensamento 
criativo, calma e protecção.

Utilizar a cromoterapia 
Cada célula do nosso corpo é afectada 
pela luz e, sendo esta que controla o 
comportamento das nossas células, 
por vezes, não nos sentimos bem, pois 
existe um bloqueio causado por uma 
má dieta, maus pensamentos ou um 
estilo de vida esgotante. A poluição, 
hoje em dia, é um factor importante 
de bloqueio, pois tem efeitos negativos 
na nossa saúde.

No nosso dia-a-dia utilizamos a cor 
que existe no ar que respiramos. Po-
demos usufruir dessa energia de várias 
formas, através de visualizações e da 
respiração com a cor na roupa ou, até 
mesmo, na comida, no entanto, a água 
solarizada com a energia da cor, banhos 
de cor, caleidoscópios, lâmpadas de cor, 
sistemas de cura com a cor, integrando 
outros elementos, como os cristais e 
plantas estão, hoje, disponíveis como 
ferramentas da cromoterapia. Tal como 
um arco-íris, uma pessoa saudável 
deve distribuir todas as energias, 
comprimentos de onda e cores de 
uma forma equilibrada.

Propriedades: o azul tem uma acção 
anti-inflamatória, anti-séptica, antipirética, 
analgésica, regeneradora, adstringente, re-
frescante e bactericida. Aumenta as defesas 
do organismo e reduz o ritmo cardíaco.

Índigo: cor da intuição, devoção, do 
entendimento, do chakra da terceira visão. É 
a cor da corrente psíquica dos corpos subtis, 
a cor do entendimento do outro.

Propriedades: cor fria, eléctrica, adstrin-
gente e anestésica. Estimulante da parati-
reóide. Depressora da tiróide. Aumenta a 
defesa imunológica (fagocitose). Purificadora 
da corrente sanguínea, tónica muscular e 
depressora respiratória.

Violeta: é a cor da passagem de um está-
dio para outro, da alquimia, da meditação e da 
elevação da consciência. Cor da inspiração, 
da alta criatividade, capaz de eliminar o ódio, 
os ciúmes, a angústia e os medos.

Propriedades: cicatrizante. Estimulante 
do baço e da leucocitose. Depressor cardí-
aco. Alimenta o sangue. Alimenta a região 
superior do cérebro. Ameniza os estados de 
irritação. É desinfectante e purificadora.

Rosa: desperta carinho, amor e desejo 
de dar, tem um efeito quente e envolvente 
sobre a mente e ajuda a restaurar a juventude. 
Amor incondicional.

Propriedades: não deve ser usada para 
tratar pessoas nervosas. Usada no trata-
mento de problemas psicológicos como 

a melancolia e depressão. É útil nestas 
áreas, devido à sua capacidade de incutir 
no usuário a sensação de estar alimentado, 
amado e protegido. Trata situações de falta 
de auto-estima e um sentimento de solidão 
e de não ser amado.

Dourado: simboliza a mais alta vibração 
de energia, a força universal da vida e da ener-
gia divina. É a encarnação de espiritualidade 
genuína. Sabedoria e iluminação.

Propriedades: pode ser utilizada para 
combater dores nas articulações, baixa auto-
-estima e fraqueza do sistema imunitário. 
Mau humor, timidez, incerteza, ingratidão, 
indiferença.

DestinADA A toDAs As PessoAs
A cromoterapia pode ser usada por qualquer 

pessoa que procure o equilíbrio físico, 
mental e espiritual, não apresentando 
contra-indicações. No entanto, devemos 
ter em conta o uso moderado de cada cor, 
pois o objectivo será o equilíbrio de 
cada uma das cores em nós, sendo um 
perfeito arco-íris. A cor é uma ferramenta 
poderosa que pode ser usada como tera-
pia complementar, no reiki, reflexologia, 
aconselhamento, astrologia e psicologia. 
Nos negócios, a análise da cor pode dar 
suporte ao processo de atrair clientes e no 
bem-estar dos funcionários. Na educação, 
os professores usam a cor para ajudar os 
alunos a melhorar a concentração, memória 
e confiança. d

PUB

guia Zen Tamanho zen Parte II.indd   49 17-05-2011   16:54:32



50 d Guia ZEN 

3. Absorção de lípidos. A drenagem lin-
fática manual é uma técnica de massagem 
desenvolvida pelo médico dinamarquês 
Emil Vodder, em 1932, cujo objectivo é 
estimular o sistema linfático a trabalhar 
num ritmo mais acelerado, levando a 
linfa para os gânglios linfáticos. Por este 
processo, são eliminados os excessos de 
líquidos e toxinas. Os movimentos aplica-
dos consistem em pressões leves, suaves, 
rítmicas e precisas, em forma circular e 
espiral, sempre em direcção aos gânglios 
linfáticos e não utiliza nenhum tipo de 
creme, nem magoa. É muito importante 
diferenciar a drenagem linfática manual 
da massagem de estética que é realizada 
com óleos ou cremes e cujas pressões são 

Drenagem Linfática Manual

Relaxamento profundo  
e tranquilidade mental

É muito 
importante diferenciar a drenagem linfática manual da massagem de estética que é realizada com óleos ou cremes 

O sistema linfático é 
constituído por capilares, 
vasos, ductos e gânglios 
linfáticos e dele também 
fazem parte as amígdalas, 
o timo e o baço.  
O líquido que flui nos 
vasos linfáticos chama-
-se linfa e tem uma 
concentração idêntica ao 
plasma, excepto pela baixa 
concentração de proteínas.
por isabel Costa (naturologista e 
palestrante)

O sistema linfático desempenha 
três funções principais:

1. Transporta substâncias vitais para 
a corrente sanguínea, na sua maioria, 
proteínas que escapam dos capilares com 
o líquido intersticial acumulado;

2. Protecção contra microrganismos 
patogénicos e outras substâncias invasoras 
de duas formas: 

a) Por fagocitose, através da acção dos 
macrófagos que digerem os ‘invasores’;

b) Pela resposta imunológica de células 
especializadas, que fabricam anticorpos ou 
células que inactivam o agente invasor de 
outras formas.
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muito fortes, tendo o seu principal efeito 
a nível circulatório e não linfático.

ObjectivOs da drenagem 
linfática manual

A drenagem linfática manual tem vários 
objectivos:
Desintoxicar o organismo, ajudando na 

eliminação dos líquidos acumulados;
Activar o sistema imunitário;
Actua como analgésico em pós-ope-

ratório.

Contra-indiCações   
Embora os seus benefícios sejam mui-
tos, é preciso ter em conta algumas 
contra-indicações muito importan-
tes e, assim, evitar em casos de:
Insuficiência cardíaca e renal;
Tromboflebites;
Erisipela;
Doenças contagiosas;
Cancro em evolução;
Asma brônquica;
Hipertensão arterial.

A drenagem linfática manual permite-
-nos experimentar, através de uma 
massagem tão suave, um relaxamento 
profundo no corpo, drenando toxinas 
e, ao mesmo tempo, uma grande tran-
quilidade mental.

d
Desta forma, é indicado para a melhoria, 

tanto a nível da saúde como de estética 
corporal. as indicações da drenagem 
linfática são:
Edemas, varizes, má circulação, sen-

sação de pernas pesadas;
Edemas da gravidez;
Linfoedemas do braço (pós-mastec-

tomia);
Alívio dos transtornos pré-menstru-

ais;
Celulite, gordura localizada;
Sinusites, rinites, enxaquecas;
Em situações pós-operatórias e de 

Toda a massagem 
tem uma acção 

relaxante e 
tranquilizante dando 

uma agradável sensação 
de torpor em todo 

o corpo

recuperação de cirurgia estética (como 
lipoaspiração) e oncológica (com indicação 
médica, em ambas as situações);
Proporciona melhor aspecto da pele e 

melhora problemas de acne;
Cansaço e stress.
Tem também o objectivo de retardar o 

envelhecimento, pois os tecidos celulares 
beneficiam de uma eliminação de resíduos, 
permitindo-lhes, assim, uma melhor ab-
sorção dos nutrientes. toda a massagem 
tem uma acção relaxante e tranquilizante, 
dando uma agradável sensação de torpor 
em todo o corpo. 
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Equoterapia

O cavalo como  
instrumento terapêutico 

Se gosta de terapias em 
que os animais também 
entram, vai gostar de ler 
este artigo, que explica 
como a equoterapia pode 
ajudar-nos a criar relações 
mais fortes com as outras 
pessoas. A equoterapia 
utiliza os cavalos, mas sem 
os montar, simplesmente 
funcionando como um 
espelho nosso que faz 
emergir a vida emocional 
e despertar os afectos. 
A terapia actua com 
consultas diárias ao nível 
individual, familiar, de 
casais, grupos e empresas.
Por Nathalie Durel (Psicoterapeuta)

Este método foi criado nos EUA, há 
15 anos com o intuito de reinserir 
presidiários na sociedade. O facto de 

os colocarem diariamente em contacto com 
os cavalos ajudava-os a criar uma reacção e 
a reinserirem-se na sociedade. Basicamente, 
a equoterapia baseia-se em jogos entre os 
cavalos e as pessoas, para que estas possam 
criar uma relação dinâmica entre elas. 

A sensibilidAde dos equinos
O facto de entrarmos em contacto com 

uma manada muda tudo. As pessoas não 
sabem que os equinos são seres hipersen-
síveis, tendo a capacidade de nos mostrar 

onde está a nossa ferida. E, é através do 
comportamento que a pessoa tem perante 
o equino que ele vai reagir imediatamente. 
Por exemplo, uma pessoa agressiva que 
esteja em contacto com o animal, é natu-
ral que ele fuja da pessoa ou que se torne 
agressivo. Mas, raramente isso acontece. 
Os equinos não são predadores, mas sim 
presas. Contudo, é natural que demonstrem 
que não gostam de estar em contacto com 
determinadas pessoas.

interAcção entre 
os cAvAlos e As pessoAs

Em relação à reacção das pessoas perante a 
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de exercícios, tendo como principal tarefa 
apanharem os póneis. Uma vez apanhados, 
vão ter que percorrer um caminho cheio 
de obstáculos, obrigando-os a trabalharem 
em equipa. Durante 20min, vou obtendo 
informações impressionantes sobre a 
coesão do grupo. Percebo quem quer man-
dar, quem não sabe mandar, quem fica de 

d

Terapia destinada 
a todos
Esta é uma terapia destinada a todas as 
pessoas. Funciona tanto em crianças, a 
partir dos 4-5 anos, como para famílias e 
pessoas mais velhas. Qualquer um pode 
entrar neste tipo de terapia. Em relação às 
crianças aplica-se àquelas com problemas 
de autismo, timidez, insegurança, medo, 
agressividade e hiperactividade. 

Ultrapassar doenças e obstácUlos através 
da eqUoterapia

Esta é uma terapia diferente e impressionante. Actualmente, são várias as pessoas 
que recorrem à equoterapia. Por exemplo, pessoas que sofrem de depressão, fobias, 
que querem fazer uma caminhada de desenvolvimento pessoal e que desejam evoluir. 
Também trabalho com mulheres que sofreram de maus tratos, pois através desta tera-
pia elas são obrigadas a tomar as rédeas da sua própria vida e a retomar, novamente, 
o poder. 

atitude do cavalo depende do estado destas, 
mas a primeira reacção é de choque, pois a 
pessoa apercebe-se que não se pode enganar 
mais a ela própria. Segue-se o choro, os me-
canismos de defesa caem naquele momento. 
Esta é uma terapia que vai directamente 
às nossas emoções. Já os cavalos, quando 
sentem a presença de alguém no picadeiro, 
apercebem-se de que alguém está no espa-
ço deles e, por isso, captam em segundos, 
quem é, o que querem e avisam a manada. 
É assim que eles reagem quando avistam 
uma pessoa. Mas, este é o primeiro con-
tacto. Seguem-se alguns exercícios com os 
cavalos e os póneis e, desta forma, a pessoa 
vai encontrar mais sobre a sua problemática 
e encontrar soluções.

SESSõES DE EquotErapia
Numa sessão de equoterapia, normalmente 

coloco 4-5 pessoas, que não comunicam 
bem entre si, presas umas às outras, na 
mesma equipa, dentro do picadeiro e junto-
as aos póneis. Depois, elaboro uma série 

fora, quem está zangado com quem, quem 
tem medo e quem não tem iniciativa, por 
exemplo. E o mais interessante é que todas 
essas informações não são dadas por mim, 
mas sim pelos equinos, seres sensíveis que 
reagem aos impulsos das pessoas. 
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Cure a sua  
alma e devolva  
o equilíbrio  
ao seu ser

Busca de uma medicina 
eficaz e aBrangente

As essências florais-vibracionais actuam 
no equilíbrio das polaridades – se temos 
medo, também temos a coragem no nosso 
padrão energético. A ‘magia’ consiste 
em trazer para a consciência a coragem 
para enfrentar o medo, clarificando-o e 
transformando-o. Na verdade, cria-se um 
terceiro estado decorrente do encontro 
das duas polaridades. Esse terceiro estado 
criado pela livre escolha do paciente é o 
que denominamos ‘cura’. No início do 
século, a busca de uma medicina mais 
eficaz e abrangente fez com que o médico 
inglês edward Bach procurasse novas 
formas de tratamento. surgiram, então, 

Por Thais Delboni (Terapeuta e Psicóloga)

Floral

  
Nos últimos anos da década de 80,  

o Universo conspirou a meu favor e tive 
o primeiro contacto com as essências 

florais-vibracionais. A partir daí, a 
minha vida e o meu trabalho mudaram 

para sempre. Movida por uma paixão 
crescente pelo tema, tenho-me dedicado 

ao estudo e aplicação dessas essências 
nas mais diversas áreas, em especial na 

área médica e psicológica.

P ara entendermos melhor as essências 
florais-vibracionais, precisamos de 
nos libertar de velhos paradigmas 

e abrir as nossas mentes para conhecer 
os conceitos pertencentes a uma nova 
área de estudos denominados medicina 
Vibracional. Observa-se que o arranjo 
molecular do nosso corpo físico é, na 
verdade, uma complexa rede de campos 
de energia entrelaçados. Estes campos de 
energia mais subtil coordenam as forças 
electrofisiológicas, as hormonas e as células 
do nosso corpo. É a partir destes campos 
de energia que se originam a saúde e a 
doença. Tais campos são intensamente afec-
tados pelas nossas emoções, como também, 
por factores ambientais e nutricionais.
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área médica e psicológica.

P ara entendermos melhor as essências 
florais-vibracionais, precisamos de 
nos libertar de velhos paradigmas 

e abrir as nossas mentes para conhecer 
os conceitos pertencentes a uma nova 
área de estudos denominados medicina 
Vibracional. Observa-se que o arranjo 
molecular do nosso corpo físico é, na 
verdade, uma complexa rede de campos 
de energia entrelaçados. Estes campos de 
energia mais subtil coordenam as forças 
electrofisiológicas, as hormonas e as células 
do nosso corpo. É a partir destes campos 
de energia que se originam a saúde e a 
doença. Tais campos são intensamente afec-
tados pelas nossas emoções, como também, 
por factores ambientais e nutricionais.
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as 38 essências florais-vibracionais, por 
ele pesquisadas. Os Florais de Bach não 
são elaborados unicamente com flores. A 
essência Rock Water é feita com água de 
um riacho, o que a caracteriza como uma 
essência ambiental.

A terApiA florAl…
O processo iniciado com o Dr. Bach deu 

início ao que hoje denominamos Terapia 
Floral (embora trabalhe também com 
essências feitas não só de flores). Ele 
acreditava que o indivíduo, enquanto 
‘ser’ físico, possui o que poderíamos 
chamar de alma, entendendo que alma 
é a expressão total (mental, emocional 
e astral) desse ser, o que cada um tem 
de melhor, a sua Luz. Assim, a terapia 
com as essências florais-vibracionais é, 
na verdade, a terapia da alma, pois ajuda 
a pessoa a expressar a capacidade da sua 
alma que está contida. A doença, com 
os seus sintomas, nada mais é do que a 
‘mensagem’ do desequilíbrio da alma 
do ser. Curando-se a alma, ela trabalha 
no plano físico, devolvendo o equilíbrio 
total ao ser.

A água que contém as flores recebe um 
tipo de impressão holográfica das qua-
lidades essenciais da planta. Cada gota 

contém a configuração total do arquétipo 
da planta. A qualidade vibracional de 
flores, minerais, ambientes é transferida 
para a água e pode ser utilizada na forma 
de essências vibracionais para despertar 
as qualidades positivas inatas que cada 
ser humano possui. As energias capta-
das na Natureza actuarão directamente 
sobre os campos energéticos do corpo, 
restabelecendo o padrão de equilíbrio e, 
consequentemente, de SAÚDE.

…nos diAs de hoje…
Hoje em dia, o estudo das essências vi-

bracionais e as suas aplicações é matéria 
de pós-graduação em várias universidades 
do mundo. Tive a satisfação de pertencer 
ao quadro de docentes de alguns desses 
cursos no Brasil – na Universidade de São 
Paulo e na Faculdade de Ciências da Saúde 
– tendo acompanhado o reconhecimento e 
a aprovação do uso dessa terapêutica pela 
Ordem dos Enfermeiros do Brasil que 
permitiu a esses profissionais trabalhar 
com as essências vibracionais, em grandes 
hospitais e clínicas. Os estudos recentes 
na área da Neuroimunologia mostram 
que um estado emocional positivo leva a 
um fortalecimento do sistema imunitário 
e melhora a vitalidade.

As essências florais-
-vibracionais não 
são medicamentos
É importante lembrar que as essências 
florais-vibracionais não são medicamen-
tos, não têm efeitos secundários, não 
possuem qualquer contra-indicação, 
não interferem em qualquer trata-
mento médico, pois não são in-
compatíveis com quaisquer outras 
medicações e/ou tratamentos e 
podem ser utilizadas por pessoas 
de qualquer idade – dos bebés aos 
idosos, como também por grávidas e 
doentes crónicos – pois colaboram em 
todos os processos de cura, mobilizan-
do a vontade de se curar do próprio 
paciente e auxiliando-o a visualizar os 
seus aspectos positivos. A cura acontece 
quando este entende as causas reais 
que o levaram a ficar doente (física 
ou emocionalmente) e muda o seu 
comportamento, reencontrando uma 
forma de obter e/ou manter a sua 
saúde e bem-estar, não permitindo 
que a sua alma encolha!

…e futurAmente
O caminho para o futuro indica uma 

abordagem cada vez mais holística, 
na qual o ser humano será tratado de 
forma individualizada sendo cada vez 
mais respeitadas as suas características 
físicas, energéticas e emocionais. Espero, 
sinceramente, que a medicina da alma 
se torne uma realidade cada vez mais 
presente e que o respeito pelos seres hu-
manos que buscam auxílio seja sempre 
permeado pelo sincero desejo de ajudar 
e a infinita capacidade de amar, que cada 
novo/velho terapeuta tem dentro de si. 
Que a magia das flores, das pedras e 
de alguns ambientes, além da própria 
eficácia das essências vibracionais possa 
tocar o seu coração, assim como tocou o 
meu e de outras tantas pessoas que foram 
beneficiadas com os seus efeitos.

Através da indicação especializada 
dada por um terapeuta, onde possa 
utilizar a sua prática clínica, qualquer 
um dos sistemas de essências ou através 
da automedicação, ou seja, a própria 
pessoa avalia o seu estado emocional e 
adquire em farmácias, centros dietéticos 
ou ervanárias, o composto que mais se 
adequa ao seu caso. 

Acesso às essênciAs 
florais-vibracionais 
em PortugAl

d
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Cura natural através das 
propriedades terapêuticas 
das plantas

rias culinárias. Existem ervas fortificantes, 
tonificantes, calmantes, sedativas, estimu-
lantes, anti-flatulentas, anti-fúngicas, anti-
bacterianas, insecticidas, digestivas, laxativas, 

Por Silvina Marques

E sta aplicação das plantas existe desde 
os tempos primitivos em que o Ho-
mem observava a Natureza, provava 

as plantas, via quais eram benéficas e quais 
eram nocivas. Esse conhecimento foi sendo 
praticado e aperfeiçoado, de geração em 
geração, até aos nossos dias, tornando esta 
maneira de cura a mais antiga do mundo.  

Plantas utilizadas 
na fitoteraPia

Na fitoterapia são utilizadas flores, folhas, 
raízes, sementes, cascas, bolbos, algas, plantas 
marinhas, frutas, vegetais e, ainda, especia-

Fitoterapia

A fitoterapia é uma 
terapia natural que 
utiliza as virtudes 
terapêuticas das 
plantas para manter a 
saúde, o bem-estar e 
influenciar o mal-estar 
quotidiano. 
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Contra-indiCações da fitoterapia

Embora esta terapia não seja agressiva para o organismo, a 
utilização das infusões das plantas em concentrações 
exageradas ou em doses diárias excessivas pode provocar 
alguns sintomas desagradáveis, tais como:
Náuseas;
Dores de cabeça;
Irritabilidade;
Insónias;
Tonturas;
�Efeitos tóxicos, por vezes, graves, de plantas menos 

conhecidas.

d

Aromas e sabores com 
propriedades relaxantes
 Esta medicina popular, indicada para situações clínicas menores, possui um 
elevado valor afectivo e eficaz, sendo, também, pouco dispendiosa. 
Existe, hoje em dia, à nossa disposição um vasto leque de ofertas, no mer-
cado, de aromas agradáveis e de sabores delicados que ajudam a relaxar 
o corpo e a mente, proporcionando momentos de bem-estar, conforto e 
alegria. Uma tisana é sempre bem-vinda, quanto mais não seja apenas para 
deleite gustativo.

diuréticas, expectorantes... são milhares de 
plantas que oferecem um nunca acabar 
de características e de aplicações.

Método de infusão sobre 
as plantas 

 Uma planta de uso medicinal tem vários 
componentes activos, actuando no corpo 
humano. O avanço da ciência em relação à 
fisiologia deste ajudou em muito a perceber 

como e onde determinada planta actua no 
aparelho urinário, respiratório, no siste-
ma nervoso ou no tubo digestivo e, assim, 
normalizar, controlar ou prevenir algum 
desequilíbrio. Ainda que não reparemos, 
utilizamos, muitas vezes, nas nossas casas, 
esta terapia de cura natural e simples quando 
preparamos um chá. Este poderá ser feito 
por decocção, que consiste em deitar água 
fria sobre as plantas cortadas aos pedaços, 

fervê-las em lume brando durante 10min 
e coar de seguida. neste método são uti-
lizadas raízes, sementes, cascas, folhas 
duras, caules e frutos secos. Quando o chá 
é preparado com as partes tenras das plantas 
(folhas, flores ou botões) usa-se o método de 
infusão sobre as plantas. De seguida, deita-
-se água muito quente e deixa-se repousar 
durante alguns minutos, coando-as depois. 
Sob a acção do calor, alguns elementos 
da planta passam para a água (esta deve 
ser de boa qualidade, não muito calcária e 
deve utilizar-se um recipiente que não seja 
de metal, nem lavado com detergente).  
é aconselhável não adicionar açúcar a 
um chá medicinal. Opte pelo mel. 

 Guia ZEN d 57  
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Deixe fluir as 
energias positivas 
na sua vida

…e o bem-estar entre 
o indivíduo e o meio 
que o rodeia

O bem-estar e a sintonia do indivíduo com 
o meio que o rodeia, assim como, estar no 
local certo no momento exacto são o reflexo 
de um feng shui harmonioso, de um equi-
líbrio entre o interior e o exterior, quer do 

Por Alexandre Gama 
(Consultor em Feng Shui)

Feng Shui

Cursos
Já existem em Portugal empresas e 
escolas de feng shui que apresentam 
cursos bem organizados e estru-
turados e que permitem aos alunos 
um crescimento nesta sabedoria de 
uma forma responsável e equilibrada, 
de modo a que no final dos cursos 
estejam em situação de poderem, por 
eles mesmos, desenvolver projectos e 
contribuir para o equilíbrio dos espaços 
e das pessoas.

O feng shui 
apareceu na China 
há mais de 4 mil 
anos e é o resultado 
de um estudo sobre 
os fenómenos 
e elementos 
da Natureza, 
assim como do 
comportamento 
humano.

nutrição e da filosofia chinesa, e que são o 
chi, as forças yin e yang, os 5 elementos da 
Natureza e as diferentes direcções. Tradu-
zindo à letra, feng shui quer dizer vento e 
água, mas o seu significado é bastante mais 
amplo. É uma arte, tal e qual como o vento 
não se pode entender e a água não se pode 
agarrar. É o fluir das energias sem estagnar, 
é o vento suave a deslizar sobre as águas. É 
a ideia de que estas fontes de vida circulam, 
promovendo resultados positivos nas nossas 
vidas. Muitas vezes, os edifícios ou as casas 
são projectados e edificados somente com 
a preocupação das necessidades básicas, 
como comer, dormir, trabalhar, sem se ter 
em conta a interacção do espaço com o in-
divíduo. Através de técnicas como o feng 
shui, podemos promover os progressos e 
os sucessos materiais e espirituais, a saúde, 
a vitalidade, a longevidade, a sabedoria e a 
auto-realização.

F oram os agricultores e os pescadores 
os primeiros a referenciar os ciclos 
naturais, como as estações do ano, 

fases do dia, fases lunares e marés, como ci-
clos de diferentes características energéticas. 
Os grandes Mestres de feng shui exerciam 
também a medicina tradicional chinesa, pois 
encaravam que os ‘desequilíbrios’ do corpo 
físico eram acompanhados pela falta de 
harmonia no espaço utilizado pelo paciente. 
Ao longo dos tempos essa informação foi 
consolidada, estudada e experimentada, 
dando origem a um conhecimento que foi 
passado de geração em geração, até aos 
dias de hoje.

Promover boas energias…
O feng shui pode ser encarado como uma 

arte ou como uma ciência baseada nos mes-
mos fundamentos do i ching, da acupunctura, 
da medicina tradicional, da astrologia, da 
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indivíduo, quer do espaço por ele utilizado. 
Quando falamos em energia e as formas em 
que esta se manifesta, podemos lembrar-nos 
que, se o corpo representa a materialização 
da sua energia e o seu estado depende da 
qualidade desta, então, a casa, o carro ou 
qualquer outro espaço por nós utilizado é o 
prolongamento dessa materialização, ou seja, 
é, também, o prolongamento ou o reflexo da 
qualidade da nossa energia. E, desta forma, 
podemos entender melhor toda a relação 
entre a nossa casa e a nossa vida. 

Acreditamos que o ambiente de um 
local influencia qualquer ser que nele 
viva, permaneça ou que, simplesmente, 
por lá passe, mesmo que por pouco tempo. 
Com certeza, já experimentou a sensação de 
desconforto, ao sentar-se de costas para uma 

porta, ou entrou numa casa e sentiu intuitiva-
mente que algo estava ‘errado’. Através do 
feng shui, é possível ampliar e exteriorizar 
todas as potencialidades da informação 
intuitiva que, muitas vezes, de uma forma 
vaga, estamos permanentemente a receber. 
Pelo diagnóstico das energias que envolvem 
Homem – Ambiente, pela leitura dos opostos 
yin e yang que funcionam como forças de 
equilíbrio, passando pelos pontos cardeais (as 
8 direcções que estão directamente ligadas 
à influência solar), e pela manipulação do 
chi (forças que permeiam todo o espaço 
ao nosso redor), a sua circulação e a sua 
forma de nos afectar, o feng shui promove 
ambientes que proporcionam o apoio e o 
sustento às necessidades, ao desejo e ao 
bem-estar geral do Homem.

As diferentes 
escolas de 
feng shui
Dentro desta disciplina de feng shui 
existem diferentes formas de trabalhar, 
ou diferentes técnicas a que chamamos 
de diferentes escolas. Assim, podemos 
dividi-las em 3 grupos principais. 
A escola da bússola: opera através 
dos pontos cardeais reais e interpreta 
as influências da força do céu. 
A escola da forma: interpreta o 
posicionamento dos móveis ou dos 
próprios edifícios no terreno, na to-
pografia existente e, então, interpreta 
e ensina a tirar partido do poder da 
força da terra. 
A escola do feng shui intuitivo: 
trabalha e organiza o layout dos espaços 
tendo em conta a forma de como esses 
espaços são utilizados, ou seja, opera 
com a energia do Homem.
Utilizando ferramentas simples, como a 
luz, o som, a cor, a vida e o movimento, 
o feng shui permite prever e ajudar a 
mudar situações da vida, como a carreira, 
a prosperidade, a riqueza, a saúde, os 
relacionamentos e a vida familiar. Ao 
melhorar a sua casa, o seu jardim, o seu 
escritório ou o seu local de trabalho, está 
também a melhorar a sua vida.

Projecto de 
feng shui
Através da análise do edifício e res-
pectivas plantas do espaço em estudo, 
procede-se à sua avaliação e proposta 
de harmonização, consoante os ob-
jectivos e as necessidades de quem 
utiliza este espaço. Todo este estudo 
fica registado num relatório escrito que 
é fornecido ao cliente, como documento 
de apoio a todo o trabalho.

Consulta em gabinete 
Uma consulta pode consistir na avaliação da planta do local; num diagnóstico das 
energias da pessoa, do local, e das formas de como interagem; num aconselhamento na 
harmonização dos vários espaços, de acordo com as necessidades e objectivos, sobre 
como proceder para desbloquear energias e promover situações mais favoráveis.

Consulta in loco
Esta consulta pode consistir numa análise das energias do local e dos respectivos 
sectores, assim como das energias das pessoas que o utilizam; num aconselhamento das 
melhores orientações para dormir e para trabalhar; num estudo da circulação do chi e 
suas consequências; e, por fim, numa análise da decoração existente, com propostas 
de alterações ou correcções necessárias.

Limpeza energética de espaços 
Realizada in loco, esta limpeza pode consistir numa cerimónia, onde, através de um 
ritual que utiliza sal marinho, velas, incenso, som e flores, se processa o renovar ou o 
regenerar da energia do espaço.

Consultas

d
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adopção da medicina moderna do ocidente 
e as teorias da dieta, recomendando a dieta 
tradicional japonesa – em especial, a utili-
zação de cereais integrais, vegetais, como 

Filosofias Alimentares

Os segredos  
e benefícios  

dos alimentos A mAcrobióticA 

não está atenta somente 

aos alimentos, mas 

também à quantidade de 

líquidos ingeridos, pois 

segundo esta filosofia, o 

excesso de líquidos conduz 

a uma maior fadiga 

e uma sobrecarga 
nos rins

A dieta macrobiótica, 
que conhecemos hoje, 
fundamenta-se em 
conhecimentos com  
mais de 5 mil anos.  
Reza a lenda que grandes 
sábios perceberam 
que os alimentos 
que, normalmente, 
consumíamos não 
sustentavam apenas 
a vida, mas estavam 
também na base da 
nossa saúde e bem-estar 
emocional. Ao longo dos 
anos e das regiões foram 
sendo elaboradas leis 
religiosas/médicas, como 
por exemplo, O Grande 
Livro de Nei ching; Código 
de Manu na Índia e o 
Código hebraico.
Por márcia b. Almeida (responsável pelo 
site Leite da terra)

N o final do séc. XIX, um médico 
do exército japonês, chamado Sa-
gem Ishizuka, estabelece a teoria 

nutricional, baseada na dieta tradicional 
oriental. Ishizuka sofria, desde a nascença, 
de uma grave doença renal, além de pro-
blemas de pele. Em busca da cura, Ishizuka 
estudou profundamente a medicina oriental 
e ocidental e, em 1896, publica A Teoria 
da Longevidade e, em 1898, Da Dieta para 
a Saúde. Em 1907, critica publicamente a 

O que é o 
crudivorismo?
O crudivorismo é um ramo da alimen-
tação vegetariana, rejeita, como todo 
o vegetariano, o consumo de carne e 
peixe, mas vai mais longe ao consumir 
apenas alimentos de origem vegetal 
‘vivos’. O crudivorista vai buscar a 
energia vital dos alimentos, perde o 
mínimo possível, porque não os cozi-
nha, nenhum alimento é submetido a 
temperaturas superiores 45º ou 47ºC. 
Assim, não degrada enzimas e não 
perde proteínas.  
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Melhorar a qualidade
de vida   
As pessoas modificam hábitos alimen-
tares por duas razões principais: ética 
ou saúde. Naturalmente, ninguém que 
passa o dia a brincar com um animal 
poderá comê-lo sem qualquer escrú-
pulo, ao jantar. Isto passa-se, onde a 
consciência sobre o respeito pela vida 
animal está mais presente. Nenhum pai 
poderá incentivar o seu filho a comer 
mais uma fatia de carne de porco se 
a criança a associar a um herói seu, 
como o Porquinho Babe.
Em questões de saúde, as pessoas 
mudam radicalmente se souberem 
que podem melhorar a qualidade 
de vida daqueles que amam, se vis-
lumbrarem uma possibilidade de cura, 
ou, simplesmente, de melhora para 
doenças prolongadas. O crudivorismo 
já provou a sua eficácia na diabetes, 
em problemas de pele, no controlo 
da tensão arterial e, até mesmo, em 
neoplasias. Além disto, apresenta a 
vantagem de ser uma alternativa 
económica para comer com mais 
qualidade. As frutas e vegetais, se 
forem biológicas, são mais saborosas. 
Efectivamente, não são mais caras, pois 
comemos muito menos quantidade ao 
ingerirmos comida viva.

d

Alimentação saudável
Não há dúvida que é fundamental para a nossa saúde reduzirmos o excesso 
de carne, moderar a quantidade de proteínas que se consomem actualmente 
e fazer opções mais saudáveis: apostar nas frutas, verduras, legumes, hortaliças, 
nas sementes e nos brotos. É impressionante como temos respostas favoráveis em 
doentes diabéticos, pois é um grupo que, de uma maneira geral, controla periodica-
mente os níveis da glicemia, sendo visível, de refeição para refeição, os benefícios da 
comida viva. A maçã remete para um sabor já conhecido, o espinafre (ou qual-
quer folhagem verde, como a couve). É responsável pela clorofila do sumo, sendo 
esta semelhante à hemoglobina, variando só no magnésio e no ferro, faltando só as 
sementes ou oleaginosas, que podem ser grão-de-bico, lentilha, amêndoa, noz, trigo, 
entre tantas. O pepino é um dos grandes responsáveis pela drenagem, por ser 
altamente diurético. As opções são infinitas e o melhor conselho que podemos deixar 
é mesmo ir fazendo experiências e provar a maior variedade possível para conseguir 
ter o máximo de nutrientes.

alimentos predominantes, com pouco ou 
nenhum alimento de origem animal.

Ishizuka baseava os seus tratamentos em 
5 princípios básicos:

1. Os alimentos são a base da saúde e da 
felicidade.

2. O desequilíbrio entre sódio e potás-
sio nos alimentos é um dos factores mais 
prejudiciais ao bem-estar geral. São estes 
elementos que determinam o carácter yin 
ou yang de um alimento. O ideal é manter o 
consumo preferencial de alimentos neutros 
e intermédios.

3. Os grãos integrais são os alimentos 
próprios para os homens.

4. Os alimentos preferenciais devem ser 
os cereais integrais em grão, em particular, 
se existirem, não devem ser refinados, uma 
vez que os cereais sob a forma de farinha 
são mais difíceis de digerir e as farinhas, ao 
oxidarem, perdem muitas das propriedades 
originais do cereal em grão.

5. Os alimentos devem ser cultivados 
e produzidos de acordo com as estações 
do ano, para não desestabilizar o equilíbrio 
da Natureza.

EvOluçãO da diEta 
macrObiótica

Para o macrobiótico, o único alimento 
100% equilibrado é o ‘arroz integral’, pois 
tem as energias opostas e equilibradas.

São 10 os níveis de evolução da dieta 
macrobiótica, entretanto, os 7 primeiros 
são de desintoxicação e os 3 últimos são de 
uma rigidez tal que pode levar a profundos 
problemas nutricionais. A ideia é elimi-

nar os alimentos que são yin e os que são 
yang, passando por uma fase de alimentos 
intermédios e, de seguida, manter uma 
dieta de alimentos neutros.

A macrobiótica não está atenta somente 
aos alimentos, mas também à quantidade 
de líquidos ingeridos, pois, segundo esta 
filosofia, o excesso de líquidos conduz a 
uma maior fadiga e uma sobrecarga nos 
rins. A mastigação também é um factor 
determinante, pois, ao mastigar mais de 
50 vezes, não ingerimos naturalmente 
tanta quantidade de alimentos. Estes, por 
sua vez, são agrupados de acordo com 
a sua energia, sendo aconselhado o seu 
consumo de acordo com as necessidades 
de cada um.

alimentos neutros, ou seja, com um 
bom equilíbrio yin/yang: 
Cereais integrais (arroz, aveia, ceva-

da, milho, centeio, trigo, trigo sarraceno, 
painço, etc.);
Sementes de abóbora, de girassol, de 

linhaça, de sésamo, etc;
Legumes. 

alimentos yin: 
Abóboras, açúcares, alcachofra, alho, 

aveia, beringela, beterraba, café, camomila, 
centeio, cerveja, cevada, chá verde, cogu-
melos, couve-flor, couve-roxa, ervilhas, 
espargos, espinafre, favas, frutos frescos, 
hortelã-pimenta, iogurte, lentilhas, manteiga 
e margarinas, mel, milho, natas, pepino, 
pescada, pimento, polvo, porco, tília, tomate, 
truta, vaca, vinho.

alimentos yang: 
Açafrão, agrião, alecrim, alface, alho-

porro, amêndoa, arroz, atum, azeitonas, 
baunilha, camarão, cebola, cenouras, chá mu, 
grão-de-bico, leite, linguado, malte, milho-
miúdo, mostarda, nabo, óleos vegetais não 
refinados, ovos, pato, peru, queijos, rabanete, 
repolho, sal marinho não refinado, salmão, 
salsa, sardinhas, trigo, vinagre.

alimentos principais:
Cereais integrais (arroz, aveia, centeio, 

cevada, painço, trigo).

alimentos secundários: 
Chá, frutas, legumes, óleos extraídos a 

frio, raízes, sal marinho, verduras.

alimentos opcionais: 
Aves e ovos (o mínimo, ou mesmo, ne-

nhum), leite de soja ou de cabra, peixes.
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Este tipo de terapia pretende compre-
ender os problemas dos sistemas da 
interacção familiar numa procura 

de novas alternativas, sabendo à partida, 
que cada família tem uma construção de 
papéis diferenciada de umas para outras. 
Não sendo importante o que está certo 
ou errado, mas sim colocar em evidên-
cia a competência da própria família, 
incentivando a participação na resolução 
dos seus problemas, ajudando para que 
todos os membros se sintam confortá-
veis, respeitados e compreendidos nesse 
seio. Deste modo, os relacionamentos e 
interacções familiares são encarados 
como pilares determinantes para a 
saúde mental de cada indivíduo, sen-
do que neste tipo de abordagem é supra 
valorizado as características de cada um, 
enquanto membro de um núcleo familiar, 

Familiar

Pistas Para um bom rela-
cionamento familiar

Ter um ambiente familiar harmonioso 
e feliz é o desejo de todas as famílias. 
Tome nota de algumas pistas e promova 
o bom ambiente em sua casa:
Ouça e dê sinais de que é um bom 
ouvinte;
Coloque-se no lugar do outro;
Quanto tiver dúvidas, pergunte, para 
evitar distorções;
Seja solidário com o que os outros 
sentem;
Use as diferenças entre as pessoas como 
oportunidades para o crescimento;
Evite tirar conclusões e juízos precipi-
tados, assim como preconceitos;
Desperte a alegria nos relacionamen-
tos;
Sorria bastante, tenha um sorriso todas 
as manhãs.

Promover o bom 
ambiente em família

Na maioria dos casos, pensa-se em terapia familiar 
como terapia de casal, contudo esta forma de actuar 
vai além disso, na verdade, refere-se também à relação 
dos pais com os filhos e a todos os membros que se 
relacionem entre si como família. 

sessões de teraPia 
familiar
 
Durante as sessões de terapia familiar, 
os pontos fortes são, principalmente, 
aprender a resolver os problemas, tais 
como:
Dificuldades de comunicação;
Conflitos no relacionamento do casal;
Problemas de relacionamento com 
crianças e adolescentes;
Dificuldades psicológicas dos membros 
da família;
Ansiedade e depressão de um elemento 
familiar;
Isolamento.

Por Rosa Basto 
(Psicóloga e Hipnoterapeuta)

em função das características individuais 
de cada indivíduo, no sentido de suscitar 
ocasiões favoráveis à mudança.

O papel dO terapeuta
Nestas sessões, particularmente, procuro 

ser o mais criativa possível, e nunca uma 
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sessão é igual a outra da mesma forma que 
nenhuma família é igual a outra. O papel 
do terapeuta passa muito por estabelecer 
alianças entre os participantes, muitas 
vezes em sessões individuais e, acima 
de tudo, procura fazer com que exista 
maior flexibilidade para a aceitação 
do outro. 

Quem procura este tipo 
de terapia?

Muitas vezes, não são as famílias inteiras 

Benefícios da terapia familiar 
Elimina fossos entre os elementos da família;
Promove relações mais profundas;
Cria mais confiança e liberdade de expressão;
Promove a segurança, auto-estima e sentido 
de pertença;
Desencadeia o trabalho de grupo onde todos 
cooperam;
Utiliza as diferenças entre as pessoas como opor-
tunidade para a evolução pessoal e individual.

que procuram ajuda, aliás, na maior parte 
dos casos, é um membro que toma a inicia-
tiva de pedir ajuda em causa própria, por 
se encontrar desgastado com a situação. 
Assim, um terapeuta com experiência 
percebe que o problema é já um sistema 
de interacção familiar e vai solicitando, 
paulatinamente, a presença de cada um, 
até por vezes, juntar o grupo. Noutros 
casos, existe um membro que percebe o 
estado das relações familiares e procura 

aconselhar-se junto de um terapeuta para 
saber como actuar, ou saber como funciona 
a terapia familiar, conhecendo, à partida, 
a abertura em casa para avançar com o 
processo. É importante referir que é comum 
nem todos os membros se encontrarem 
disponíveis para participar logo de início, 
mas, por norma, ao verificar os resultados 
nos outros, acabam por desejar participar 
também, tomando até a iniciativa. d

PUB
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Helioterapia

Cura    
  solar

A importânciA do Sol  
Uma das importantes acções da 
luz solar é a produção de vitamina 
D, tão importante para a formação e 
fortalecimento ósseo, unhas e dentes, 
além de ser essencial para a absorção 
do cálcio e do fósforo. Boas quantida-
des de vitamina D protegem-nos da 
osteoporose, do raquitismo infantil, 
entre outras.

Depois de alguns meses 
frios e chuvosos, eis que 
se aproxima o Verão, assim 
como os passeios ao ar livre 
e a exposição moderada ao 
Sol. Apesar da maioria das 
pessoas terem preferência 
pelos meses mais quentes do 
ano, a verdade é que muitas 
delas têm pavor à radiação 
UV (ultravioleta) emitida 
pelo Sol, que dá origem a 
várias doenças, como por 
exemplo, o cancro da pele. 
Mas, e se lhe dissesse que 
a exposição moderada 
ao Sol traz benefícios à 
saúde, cura e previne certas 
doenças? Impressionado? 
Então, conheça de perto a 
helioterapia.
Por Tânia Martins

Quanto ao local, que tal reservar um espaço 
na varanda, no terraço ou no jardim? Este 
último é bastante convidativo, não acha? 
Se possível, durante o tempo em que está 
exposto ao Sol faça caminhadas ou pratique 
exercício físico, pois é mais benéfico do que 
se permanecer quieto. Os doentes graves 
ou muito debilitados devem contar com a 
assistência de um profissional qualificado, 

A helioterapia consiste na utilização 
do Sol, em benefício da saúde, de 
uma forma natural e lenta. Expor-

-se ao Sol por detrás do vidro de uma janela 
não é submeter-se à legítima helioterapia, 
assim como, recorrer ao uso do solário, pois 
o objectivo desta terapia não é uma pele 
bronzeada, mas sim curar algumas doenças 
através dos raios solares. O avermelhamento 
intenso é sinal de alarme. Cada queimadura 
solar envolve danos graves e permanentes, 
por isso nada melhor do que preveni-la, 
através do uso do protector solar.

RecoRReR à helioteRapia…
Se o clima e o ambiente permitirem, a 

helioterapia sugere a exposição total da 
pele ao Sol. Os lugares mais adequados 
à prática de helioterapia devem ser es-
colhidos conforme a estação do ano e as 
condições climatéricas mais apropriadas. 
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Cura    
  solar

no entanto há pessoas que não podem 
recorrer a esta terapia. É o caso dos hepá-
ticos, hipertensos, tuberculosos pulmonares 
e asmáticos. Desta forma, antes de adoptar a 
helioterapia, procure um especialista. 

…e as suas contra-
-indicações 

Caso escolha uma das sugestões acima 
descritas para usufruir do Sol, saiba que 
existem contra-indicações, como por exem-
plo, a poluição urbana, o nosso grande 
inimigo, quando concentrado no ar que 
respiramos, prejudica gravemente a saúde 

Exposição ao sol modErada 
Para usufruir dos benefícios solares sem correr risco de queimaduras, 
saiba que:
 Os horários ideais são entre as 8 e as 10h ou após as 16h;
 Evite exposições prolongadas, use protector solar e proteja a cabeça dos raios 
solares, através do uso de chapéus ou bonés;
 Exponha-se moderadamente ao Sol. No primeiro dia durante 15min (se a sua 
pele for escura) e 10min (se a sua pele for clara). Comece pelas pernas e deixe o 
resto do corpo protegido ao Sol;
 Com o passar do tempo, aumente a exposição por dia. No máximo, 1h, ampliando 
a área de exposição ao Sol, das pernas para o tronco;
 Beba bastante água e ingira alimentos frescos (por exemplo, frutas variadas).

do ser humano, pois além de inalarmos 
gases nocivos, a quantidade de raios UV 
absorvidos pelo nosso corpo é muito maior. 
No Verão, o efeito negativo é multiplicado, 
por isso nada melhor do que ficar atento 
ao local onde escolhe expor-se ao Sol. 
Por último, e não menos importante, 
relembramos que a exposição solar 
não deve ser em demasia, pois além 
dos seus benefícios, a verdade é que os 
raios solares podem trazer prejuízos ao 
seu organismo, como por exemplo, quei-
maduras, envelhecimento da pele e cancro 
da pele, como já foi referido.

d
Doenças 
tratáveis pela 
helioterapia
Embora a exposição excessiva ao Sol 
possa causar envelhecimento da pele 
e algumas doenças, ainda é possível 
encontrar cura através dos seus 
raios. Conheça algumas das doenças 
tratáveis pela helioterapia:

Aumento das defesas imunoló-
gicas: a pele torna-se mais resistente 
ao ataque de parasitas. Observa-se que 
as crianças débeis, sujeitas a constipa-
ções constantes, bronquites e sinusites, 
melhoram, ao ficarem mais tempo ao 
ar livre;

Melhora o estado da pele: muitos 
distúrbios dermatológicos podem rece-
ber benefícios helioterapêuticos, como 
por exemplo, acne, eczemas, herpes, 
redução de cicatrizes. Contudo, ape-
sar de ocorrer uma aparente melhora, 
devido ao bronzeamento, a exposição 
ao Sol pode piorar alguns dias depois, 
devido ao aumento da produção de 
oleosidade e da espessura da epiderme, 
o que contribui para a obstrução dos 
poros. Por isso, tome especial atenção 
ou consulte um especialista;

Melhora o sistema respiratório: as 
reacções alérgicas do aparelho respi-
ratório, tais como, laringites, faringites 
otites tornam-se mais raras;

Melhora o sistema nervoso: é no-
tável o efeito da helioterapia sobre o 
humor, especificamente em casos de 
depressão, alternâncias acentuadas de 
humor;

Melhora o sistema músculo-esque-
lético: a osteoporose pode ser mantida 
sob controlo, graças ao incremento de 
produção da vitamina D, necessária 
à construção do novo tecido ósseo, 
assim como as cãibras musculares que 
diminuem rapidamente;

Influência no sangue: com o re-
cebimento da radiação solar no corpo, 
diminui-se o nível de glicose e estimula-
-se a produção de glóbulos vermelhos, 
brancos e plaquetas na medula óssea, 
aumentando a imunidade celular, o 
que permite a adaptação e defesa do 
organismo contra as infecções.

d
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em que o cérebro apresenta alta actividade 
psíquica e uma maior irrigação cortical e 
subcortical que desencadeia importantes 
reacções cerebrais. Ocorre um aumento na 
produção de várias moléculas neurotrans-
missoras como: endorfinas e serotonina, que 
libertam estímulos de bem-estar, combatendo 
a depressão. A dopamina e noradrenalina são 
outras substâncias que ajudam grandemente 
na cura de doenças, fortalecendo o sistema 
imunológico e mantendo a nossa homeostasia 

Hipnoterapia

Terapia 
diamante 

Gosto de ver cada um dos meus pacientes como 
um diamante, talvez porque saiba que todos têm um 

imensurável valor. Porém, nem todos se encontram 
lapidados, e outros até, nem sabem o quanto são 

preciosos. No entanto, no âmago, todos são autênticas 
maravilhas, que apenas necessitam de ser tratados, 

cuidados, para que possam irradiar todo o seu brilho. 
Por Rosa Basto (Psicóloga e Hipnoterapeuta)

interna, entre outras. Em boa conclusão, o 
transe hipnótico é uma espécie de ‘sonho’ 
acordado, durante o qual, predomina 
a actividade do cérebro direito, e tal-
vez tenha a mesma função de equilíbrio 
psíquico que possui o sonho enquanto 
dormimos. Para mim, enquanto psicóloga/
hipnoterapeuta, trabalhar com estas técnicas 
permite-me induzir o paciente a este estado 
para operar as mudanças propostas na terapia. 
Efectivamente, a hipnose é hoje reconhecida 

A ssim, no método que aplico, à seme-
lhança dos vértices de um diamante, 
pode encontrar-se 6 grandes áreas de 

conhecimento: a psicologia, a programação 
neurolinguística, a terapia familiar, a hipnose 
clínica, a hipnose ericksoniana, e a terapia de 
vidas passadas. Neste artigo, irei debruçar 
especial atenção à hipnoterapia, que é a 
base de sustentação das minhas interven-
ções, obtendo resultados absolutamente 
extraordinários.

Um olhar mais profUndo 
sobre hipnoterapia

Traduz-se num método de ajuda psicoló-
gica, cuja principal ferramenta é a hipnose 
que, por sua vez, utiliza processos de transe 
para estimular os recursos inconscientes na 
resolução de problemas de ordem psicológica 
e psicossomática. 

o qUe é o estado hipnótico 
(transe hipnótico)?

O estado hipnótico é uma condição mental 
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como uma importante ferramenta para tratar 
e ultrapassar a maioria das perturbações 
psicológicas.

Terapia de vidas passadas 
(Tvp)

Quando se fala de hipnose de regressão 
partimos do pressuposto que todo o ser 
humano no presente é o somatório de expe-
riências vividas no passado. Assim, quando 
alguém experiencia este tipo de abordagem 
terapêutica, é como se a sua mente ficasse 
livre para viajar no tempo e no espaço, 

Processo teraPêutico 

O deslumbre da TVP é que muitas vezes se pode avançar terapeuticamente através 
de uma dor somática localizada e não explicada do ponto de vista médico. Por 
exemplo, se um paciente se queixa de uma dor no peito, como se fosse um punhal, 
pode-se através de técnicas estruturadas para o efeito, colidir com um historial de 
uma ou várias vidas passadas que explicam essa dor, e o mais fascinante é ver essa 
dor desaparecer, ou seja, é feita uma dessomatização. Deste modo, o objectivo da TVP 
(inserida no modelo da hipnoterapia) é resolver, eliminando sintomas e bloqueios 
que estão presentes na vida actual, sejam eles de origem somática, emocional, 
energética ou mental, resultantes de conflitos e traumas provenientes de aconte-
cimentos passados. Assim, as memórias traumáticas que ficaram registadas no 
inconsciente são revividas (emergem ao consciente) e promovem a libertação, 
conduzindo à cura a nível psíquico e, consequentemente, ao nível físico.

permitindo-lhe recuar a factos e épocas 
historicamente passadas. a Tvp procura a 
cura para os traumas actuais através do 
conhecimento das suas origens no passado. 
No consultório gosto de deixar em aberto, 
sem impor nada a ninguém, para que desta 
forma o paciente possa, ou não, acreditar 
na reencarnação, podendo encarar a terapia 
a vidas passadas como uma metáfora que 
a sua mente inconsciente lhe oferece para 
resolver os seus problemas. Esta abordagem, 
consiste em diversas técnicas regressivas, 
que localizam o núcleo traumático e visam 
desactivar as suas repercussões negativas 
no presente.

Benefícios da 
hipnoTerapia…

São vários os benefícios de qualquer tera-
pia que tenha como principal ferramenta a 
hipnose, contudo a grande vantagem é, sem 
dúvida, o facto de ser rápida, inofensiva 
e não invasiva. Jay Haley, precursor da 
terapia estratégica breve, dizia: «A psico-
terapia convencional é um problema e não 
a solução… o problema é que o paciente 
esteja durante anos em terapia», (Jay Haley, 
1991). o que se pretende como solução é 
tirar o paciente da terapia o mais rápido 
possível para que viva a sua vida de forma 
independente e plena.

 
…e suas desvanTagens

Na realidade, a desvantagem que conheço 
desta terapia é o facto de existirem muitos 
mitos em redor do tema hipnoterapia que 
dificultam inicialmente a entrega por parte 
de algumas pessoas ao processo, e de como 

Resultados da 
hipnoterapia
A hipnoterapia é muito útil no trata-
mento de problemas específicos, 
tais como:
Depressão; 
Pânico; 
Quadros de ansiedade; 
Dificuldades de aprendizagem; 
Perturbação obsessivo/compulsiva; 
Stress pós-traumático; 
Problemas alimentares (anorexia 
nervosa, bulimia); 
Fobia social e específica; 
Timidez; 
Frigidez; 
Disfunção eréctil; 
Controlo da dor; 
Maus hábitos (tabagismo, alcoo-
lismo); 
Obesidade; 
Auto-estima; 
Problemas de memória; 
Medo de falar em público;
Distúrbios de sono; 
Insónia; 
Melhoria na prática desportiva; 
Melhoria no desempenho escolar; 
Entre tantos outros problemas e 
perturbações do foro psicológico. 

é estar em transe. Algumas pessoas criam 
tantas expectativas e formas concretas do 
que esperam sentir nesse estado, que muitas 
vezes o seu foco deixa de ser a solução para 
os seus problemas e passa a ser o controlo 
activo para saber ou não se estão em transe. 
Porém, este factor é facilmente ultrapassá-
vel. cabe ao terapeuta saber explicar ao 
paciente como se processa esta terapia 
e fazer o seu trabalho dando tudo de si 
para cada paciente em particular. Acredito 
que a demanda do homem é conhecer-se a 
cada dia que passa. Eu não sei o que pensa 
o leitor que me está a acompanhar, mas 
começar por conhecer o nosso interior é, 
talvez, um excelente começo. Esta terapia 
é uma excelente forma segura para o fazer. 
Um bem-haja! d
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Intuitiva Zen

Mágica, intuitiva e de 
grande sensibilidade

Por Tânia Martins
Com Emanuel Afonso (Terapeuta)

R elaxe, descontraia e sinta-se à von-
tade para ter uma calma e esclare-
cedora conversa com o terapeuta 

(em estado zen meditativo). Através de 
uma massagem libertadora de quaisquer 
programações kármicas que o possam limitar 
em qualquer área da sua vida, o terapeuta 
dá início ao trabalho prático. O objectivo é 
atingir o estado Zen. 

Atingir o equilíbrio
Para uma melhor compreensão da terapia 

intuitiva zen, entrevistámos o terapeuta 
Emanuel Afonso que nos explicou todo o 
processo desta prática: «O que eu faço é 
sentir intuitivamente as pessoas e a partir 
daí passo a compreendê-las, logo, percebo 
quão desviadas estão do seu centro, até 
que ponto estão divididas em pedaços, em 
preocupações. Contudo, é possível levá-las 
a fazer o trabalho de recentralização do seu 
Eu». E, se pensa que este é um trabalho 
apenas do terapeuta, desengane-se. «É 
um trabalho a dois. O paciente vai dando 
informação objectiva e subjectiva e eu vou 
montando o puzzle. Aquilo que eu faço é 
ser o ‘espelho’, ou seja, trabalho com aquilo 
que me trazem. Se a pessoa traz necessidades 
físicas, orgânicas, vamos incidir as nossas 
energias no plano físico. Se, pelo contrário, 
os problemas forem os relacionamentos, 
então vamos olhar para isso. Ao sentir que há  

Chegar ao estado zen é atingir o 
equilíbrio, a paz interior. É um trabalho 
completamente mágico, intuitivo e de uma 
profunda sensibilidade com o outro e com 
as forças que o constituem. 
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empatia, o trabalho de reconstrução emocio-
nal já está a ser feito, é como se se mexesse 
no software de cada pessoa, nas forças 
que compõem a sua personalidade, 
a alma», acrescenta. 

Estado ZEn
Difícil de descrever pelas sensa-

ções únicas, esta terapia resolve ou 
ajuda a resolver problemas físicos 
e psicológicos. Uma forma de chegar à 
sensibilidade intuitiva que lhe dá a sentir 
o Estado Zen, apaziguante e encantador. 
Para o levar a este estado, o paciente terá 
de se submeter a duas fases na consulta.  
A primeira prende-se com a comunicação 
entre o terapeuta e o paciente. Através da 
percepção dos assuntos, o paciente diz como 
se sente e o terapeuta percepciona energe-
ticamente aquilo que é necessário para que 
seja possível a pessoa repor o seu equilíbrio, 
para voltar a encontrar-se. A segunda fase 
foca a energia, funciona como se fosse uma 
massagem. Aqui, o terapeuta concentra-se 
exclusivamente na pessoa, com o objectivo 
de ir ao encontro de um estado relaxante.

Causas quE o lEvam a rECorrEr 
à tErapia intuitiva ZEn

O stress é algo inerente a qualquer pessoa 
que tenha um problema, «é um chavão 
utilizado, hoje em dia, para definir quase 
tudo. Mas, aquilo que gera realmente 
stress é o facto de o indivíduo sair de si, 
seja por que motivo for. O trabalho que 
há com a pessoa, ao trazê-la de novo a si 
é já uma resolução desse stress, ou seja, 
desaparece, quer a nível emocional como 
físico. Há, naturalmente, necessidade de 

TesTemunho 
«A conversa, a primeira parte da terapia, é bastante curiosa. Às vezes, faz-nos 
falta falar um pouco de nós, e o facto de falarmos abertamente e sem complexos 
dá-nos uma visão importante do que somos e de quais são os nossos problemas. 
Começamos a ver outros temas e outros pontos de vista mais importantes e talvez 
percebamos o que origina esses problemas. A parte da massagem intuitiva também 
é muito boa, assim como os cantos que se fazem ouvir. Apesar de estarmos de lhos 
fechados e cheios de curiosidade para saber o que se está a passar, acho fulcral para 
obtermos o tão desejado relaxe. No meu caso específico, após a terapia sinto uma 
enorme paz, tranquilidade e segurança. Sinto-me calma e até um pouco sonolenta 
durante as horas seguintes.»

Patrícia Gonçalves, terapeuta, 32 anos

Esta terapia é dirigida a quem quer 
encontrar-se e reencontrar a sua paz 
interior, a sua alegria de viver, a sua 
felicidade. «É destinada a qualquer 
pessoa, inclusive antes de nascer. Aliás, 
é um trabalho magnífico que se faz com 
grávidas, porque um ser por nascer, é um 
ser que ainda está na dimensão espiritual. 
Sentir um ser que está a esse nível é como 
sentir um anjo. São seres que nessa fase 
têm a consciência do que são e do que 
vêm fazer», garante-nos o terapeuta. 
Questionado sobre os resultados, Ema-
nuel Afonso revela-nos que os efeitos 
são fabulosos. A pessoa sente-se mais 
viva, lúcida e começa a perceber que a 
dimensão do seu ser vai muito além da 
consciência que tinha antes. Começa a 
perceber em si aspectos que, antigamente, 
não percebia». 

Terapia desTinada 
a Todos

a pessoa fazer trabalho de casa, isto é, de 
não fazer nada», afirma Emanuel Afonso. 
De acordo com o terapeuta, o importante 
é ficar atento ao que se leva da consulta, 
ou seja, ter a sensação de um estado zen, 
de equilíbrio e harmonia. O resultado é 
terapêutico, auto-regenerador. d

esta terapia 
resolve ou 

ajuda a resolver 
problemas físicos 

e psicológicos
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Manual de instruções 
para a vida

Por Yosef Rodrigues (Professor/
Cronista) e Hannah Diandre (Professora 
do Kabbalah Centre de Portugal

Kabbalah

Surgimento 
da kabbalah
Durante séculos, o estudo da Kabba-
lah foi conduzido estritamente por 
homens judeus muito instruídos, 
acima dos quarenta anos de idade, e proi-
bido ao resto do mundo. Essa tradição 
de conhecimento secreto perdurou até 
1968, quando Rav Berg (Rav é o mesmo 
que Professor) se tornou director do 
Kabbalah Centre. Naquele tempo, ele 
e a sua mulher, Karen Berg insistiram 
em abrir o conhecimento da Kabbalah 
a todos. Não foi nada fácil torná-la 
disponível para quem estivesse inte-
ressado, pois desafiaram uma tradição 
de 4.000 anos. Apesar de todas essas 
dificuldades, o estudo da Kabbalah 
tornou-se cada vez mais popular e 
o Kabbalah Centre cresceu de uma 
pequena e exclusiva organização em 
Israel para uma entidade internacional, 
com 25 filiais e com quatro milhões de 
alunos em todo o mundo.

Em sentido literal 
a palavra Kabbalah 
significa ‘receber’.  
A Kabbalah é a ferramenta 
base para alcançar 
plenitude na vida. Porém, 
plenitude não se refere 
a ser feliz ou usufruir 
de um sentimento de 
bem-estar de forma 
temporária. Aliás, todos 
nós já experimentámos 
picos de felicidade. Mas, 
conectar com a energia 
de plenitude significa 
sustentar esse vínculo 
de forma duradoura e 
ininterrupta.

independentemente do meio social a que 
pertencem. O extraordinário de estudar a 
Kabbalah é que ninguém é forçado a pensar de 
forma particular. O objectivo é, simplesmente, 
compartilhar a informação e aplicá-la na 
vida para torná-la melhor.

DestinaDo a toDos os que 
Desejam viver a viDa 
em plenituDe

Todos desejamos entender melhor a vida; 
a nós mesmos e aos outros, ou seja, a viver 

A Kabbalah é tão antiga como mo-
derna, porque é intemporal. Ensi-
na que todos os ramos das nossas 

vidas – saúde, relacionamentos, negócios, 
entre outros – emanam do mesmo tronco e 
da mesma raiz. É uma tecnologia que nos 
permite saber como funciona o Universo na 
sua essência. na Kabbalah não interessa 
acreditar, mas testar e perceber pelos re-
sultados que funciona. A Kabbalah ensina 
princípios universais que se aplicam a todas 
as pessoas, de todas as crenças e religiões, 
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Manual de instruções 
para a vida

com mais plenitude, a passar por experiên-
cias enriquecedoras e a entender o porquê 
de estarmos neste mundo. Em suma, todos 
desejamos as mesmas coisas na vida. Alguns 
exemplos:

• Amar e ser amados;
• Ter os melhores relacionamentos;
•  Usufruir de recursos financeiros e sen-

tirmo-nos seguros;
• Saúde abundante;
•  Que os nossos filhos sejam felizes e 

estejam protegidos.

A Kabbalah é o manual original de instru-
ções para a vida. O nosso universo físico 

Contra- 
-indicações
Há uma contra-indicação: aprender com 
alguém que não está dentro da linhagem 
de Kabbalistas, porquanto não está em 
causa apenas o estudo da Kabbalah 
e sim a energia que emana desta 
sabedoria! Todos os ensinamentos do 
Kabbalah Centre são baseados nesses 
textos, tais como, O Zohar e os escritos 
do grande kabbalista do séc. XVI, Rav 
Isaac Luria (o Ari, também conhecido 
por ‘O Leão’). Destacamos alguns 
‘leões’ dessa linhagem:
Avraham – há 4.000 anos
Rabbi Shimon Bar Yochai – 100 a.C.
O ‘Ari’, Rabbi Isaac Luria – séc. XVI
Rabbi Abraham Azulai – séc. XVII
Baal Shem Tov – séc. XVII
Rav Yehuda Ashlag – início do séc.
XX
Rav Yehuda Brandwein – metade do 
séc. XX
Rav Berg e Karen Berg – séc. XX/ 
XXI

Após a morte de Rav Ashlag, Rav 
Brandwein, o seu discípulo mais pró-
ximo, deu continuidade ao processo de 
disseminação da sabedoria da Kabbalah. 
Rav Berg estudou com o Rav Brandwein 
e ambos tornaram-se muito próximos. 
Após o falecimento de Rav Brandwein, 
a liderança do Kabbalah Centre foi 
passada para Rav Berg. 

 
Como fonte reconhecida de sabedoria kabbalística, com mais de 250 localizações no 
mundo inteiro. Uma parte são Kabbalah Centres e outra são grupos de estudo (Lis-
boa é um deles). O Kabbalah Centre provê aprendizagem in loco e on-line através 
de palestras, serviços, livros, downloads e uma plataforma on-line muito completa 
chamada Kabbalah University (www.ukabbalah.com). O grupo de estudos de Portugal, 
bastante activo, construiu uma página no Facebook (www.facebook.com/kabbalah.
portugal), onde são fornecidas actualizações sobre consciência e sobre as actividades 
que desenvolvem. O Kabbalah Centre é uma instituição sem fim lucrativos que apoia e 
proporciona aos alunos um ambiente seguro para crescerem espiritualmente. Onde quer 
que estejamos na nossa jornada – quer procuremos mudança efectiva ou conhecimento 
profundo – o Kabbalah Centre oferece oportunidades e suporte para a aprendizagem 
e o crescimento constante de todos.

ActividAdes desenvolvidAs AtrAvés dA kAbbAlAh

opera sob um conjunto claro de leis espiri-
tuais. Com a Kabbalah essas leis espirituais 
são explicadas. Essa é a magia, o poder que 
a Kabbalah oferece. A Kabbalah não é uma 
religião, não é um dogma nem tão-pouco um 
sistema fechado de crenças. Trata-se apenas 
de um conhecimento atemporal.

EnsinamEntos da Kabbalah
Os ensinamentos que formam a base da 

Kabbalah existem desde o princípio dos 
tempos. Há 2 mil anos esse conjunto de 
ensinamentos da Kabbalah, chamado Zo-
har ou O Livro do Esplendor, foi revelado 
e manifestado em Israel por Shimon Bar 

Yochai. Esse conhecimento está contido na 
Torá (também conhecida como Os Cinco 
Livros de Moisés ou O Velho Testamento). 
Porém Rabi Shimon explica que não faz 
sentido estudar e interpretar todas essas 
histórias em sentido literal. Esses textos são 
alegorias ou códigos de como o Universo 
funciona e têm o propósito de nos ensinar 
na busca de um sentido mais profundo da 
vida. O Zohar decifra, capítulo a capítulo, 
esse sentido contido em cada uma dessas 
histórias bíblicas.
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Leitura da Aura

Afaste-se da 
negatividade e 
remova a energia 
estagnada

A leitura da aura é, 
essencialmente, uma terapia 
muito profunda e completa. 
É um abraço sincero e cheio 

de amor que damos ao nosso 
Eu superior.

Por Augusto Monteiro
(Terapeuta)    
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E sta terapia é feita em meditação, 
motivo pelo qual, durante todo o 
tempo em que decorre a mesma, o 

leitor permanece de olhos fechados, para 
que consiga ter a percepção do campo 
energético da outra pessoa. Durante a 
leitura é dado ao leitor a possibilidade 
de visualizar imagens, símbolos e cores 
que permitem analisar a energia que 
naquele momento envolve a pessoa que 
está a ser lida.

Transmissão De mensagens
 Este trabalho é feito ao nível espiritual 

e, neste âmbito, a pessoa que está a ser 
lida permite que o seu espírito transmita 
as mensagens para as quais ele/a está 
preparado/a para escutar. Isto, porque 
a nossa energia/campo energético está 

Interacção do nosso eu superIor com o coração 
Quando nos permitimos ser lidos, ou quando nos propomos a uma leitura, esta-
mos a ‘autorizar’ que nos seja transmitida informação tendente à nossa evolução 
e aperfeiçoamento. Esta conversa espiritual permite uma interacção do nosso Eu 
Superior com o nosso coração. Com esta terapia, permitimos que o Ser Supremo 
nos oriente no campo evolutivo, tomamos consciência dos bloqueios e dos 
motivos pelos quais eles existem. O leitor, a seu tempo, removerá esta energia 
estagnada, permitindo que a outra pessoa fique energeticamente limpa.

em constante transformação, sofrendo 
muitas variações ao longo de um dia. Tal 
motivo leva a que possamos afirmar que a 
leitura da aura demonstra, claramente, o 
momento pelo qual estamos a passar a nível 
emocional, físico e espiritual, bem como 
se continuamos, ou não, a repetir padrões 
antigos e carregados de negatividade.

Fases Da leiTura Da aura
A leitura da aura tem três fases:
A primeira fase consiste na leitura 

da rosa;
A segunda fase, a leitura versa sobre 

duas ou três vidas passadas (registos akás-
shicos), permitindo que o leitor perceba os 
padrões de vida que está a repetir, tendo 
assim, uma consciencialização de qual o 
caminho que tem e deve percorrer.

A leitura da aura 
toca nos pontos 
adormecidos
Consciencializamo-nos que os erros 
e os já referidos bloqueios não são 
algo cuja negatividade não possa ser 
ultrapassada. São, tão só, uma apren-
dizagem, algo pelo qual teríamos que 
passar como que um trampolim para 
a nossa evolução. A intimidade e a 
cumplicidade existentes entre o nosso 
corpo físico, mental e o nosso espírito, 
são algo indissociáveis, de forma que 
a leitura da aura toca nos pontos que 
estão adormecidos e que, se forem 
despertados, contribuirão para uma 
transformação das nossas vidas.

A terceira fase, faz-se uma leitura de 
cada chakra (7), identificando as cores e 
as imagens que forem transmitidas.

Durante a leitura, a pessoa que está a 
ser lida encontrar-se-á sentada e em per-
feito estado consciente, de forma a poder 
colocar, se assim o entender, as questões 
que pretender esclarecer. d
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versitários norte-americanos, o conceito 
de coach surge novamente aplicado ao 
desporto, para logo depois se estender a 
outras áreas como o canto, teatro, etc.

Até à década de 90, o coaching aplicava-
-se, sobretudo, à modalidade desportiva 
de alta competição. Com a introdução 

Life coaching

RecoRReR ao 
life coaching  
Porque é necessário um coach? Por 
muitas e variadas razões:
•  Não sabemos identificar claramente 

os objectivos intermédios ou a meta 
final;

•  Não sabemos equacionar exaustiva-
mente os recursos, os obstáculos e as 
vantagens de partida;

•   Não sabemos estabelecer prioridades 
ou um plano de acção;

•  Temos uma perspectiva parcial e, 
por vezes, imperfeita dos resultados 
intercalares;

•  Não temos disciplina e desistimos 
facilmente; etc.

A valorização, realização 
e excelência pessoal
O termo coach utiliza-se 
para designar alguém 
que desenvolve funções 
de treinador individual 
no desenvolvimento de 
competências pessoais 
ou profissionais de outra 
pessoa. O registo mais 
antigo deste tipo de 
actividade associa- 
-se à prática desportiva 
e remonta ao séc. V a.C. 
Segundo I. Chiavenato 
(2002), os primeiros 
treinadores técnicos 
surgiram na Grécia, 
no tempo de Sócrates 
(470 a.C. - 399 a.C.), no 
âmbito da preparação dos 
desportistas para os Jogos 
Olímpicos e já então a sua 
função era de um para um 
no desenvolvimento das 
capacidades individuais 
dos treinandos (coachees).
Por Isabel Gonçalves (Life Coach)

C rê-se que por volta de meados do 
séc. XIX o termo e o conceito 
surgem revitalizados nas uni-

versidades inglesas, mas, então, apli-
cados à preparação de treinandos para 
os exames. Na segunda metade do séc. 
XX vulgariza-se, entre os estudantes uni-
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do conceito de vantagem competitiva no 
mundo dos negócios, trazido por M. Porter 
(1990) e outros, surgem novos instrumentos 
de gestão empresarial que assentam na 
importância de uma estratégia assente 
no factor da competitividade e no reco-
nhecimento da importância dos recursos 
humanos da empresa como elemento-
chave da sustentabilidade empresarial. 
No quadro de múltiplas ferramentas de 
gestão que emergem, surge uma nova 
área que se convencionou designar de 
Executive Coaching, a qual  introduz 
novas técnicas conducentes à valorização 
e excelência da empresa e de todos os 
que nela trabalham. Esta ferramenta 
desenvolve-se a partir da década de 90 
e, pelos seus efeitos, dissemina-se em 
todo o mundo a uma velocidade verti-
ginosa. O conceito de coaching, após o 
êxito da vertente empresarial (Executive), 
amplia-se para outras áreas e assim surge 
aplicado à gestão de empresa (Business 
Coaching), às finanças (Financial Co-
aching), à carreira (Career Coaching), 
ao desporto (Sports Coaching), à saúde 
(Health Coaching), à vida pessoal (Life/
Personal Coaching), etc.

CoaChing pessoal/life Coa-
Ching: atinja as suas metas 

Esta é uma prática que utiliza um con-
junto muito diferenciado de técnicas e 
ferramentas para ajudar as pessoas 
a identificar e atingir metas pessoais.  
O life coaching inspira-se em várias ciên-
cias como Sociologia, Psicologia e Gestão 
e desenvolve ferramentas das áreas de 
gestão de conflitos, liderança, mudança 
comportamental, etc.

o processo de coaching e 
os requisitos do coach

Em qualquer prática de coaching (seja 
este do tipo executivo, pessoal ou qualquer 
outro), o cliente/treinando (coachee) é o 
elemento central. É ele que define a meta 
a alcançar e os tempos requeridos para 
tal, sendo ele o principal responsável 
pelo êxito da missão. O treinador (coach) 
precisa de saber qual o ponto de partida 
e os recursos disponíveis em matéria de 
capacidades iniciais. O processo exige 

Benefícios do 
life coaching
Todos, sem excepção, beneficiam com 
as sessões de life coaching. Ele não tem 
quaisquer contra-indicações, não obs-
tante, dever ser utilizado com especial 
precaução e segundo regras especiais 
em indivíduos portadores de determi-
nadas patologias do foro mental. Ele é 
indicado, inclusive, para crianças e 
adolescentes, para os auxiliar na per-
formance escolar, a falar em público, 
a melhorar os seus relacionamentos, a 
libertarem-se de vícios, etc. E quais os 
benefícios em contratar um life coach? 
Entre outros, podemos citar como os 
mais frequentes:
•  Reduzir a desorientação e a frus-

tração;
•  Ajudar a organizar ideias e criar mais 

tempo disponível;
•  Fixar metas e atingi-las;
•  Melhorar a capacidade de comu-

nicação;
•  Melhorar a auto-estima, a sensação 

de segurança e a confiança; 
•  Melhorar a performance em geral; 
•   Melhorar os relacionamentos pes-

soais (familiares, conjugais, laborais, 
sociais);

•   Melhorar a saúde, o bem-estar e a 
imagem.

 
Ao permitir estabelecer a ponte entre o 
que se pensa ser/ter e o que se deseja 
atingir, ao conferir motivação e segu-
rança, o life coaching é, de facto, uma 
das melhores fontes de investimento 
pessoal com um efeito de retorno 
garantido.

que o treinador (coach) seja um profissio-
nal qualificado e experiente e, como tal, 
profundamente conhecedor das técnicas 
envolvidas. Por exemplo, no desporto, só 
pode ser coach quem já praticou a modali-
dade desportiva. O coach actua, definindo 
com o seu cliente, um plano de acção 
(em matéria de objectivos, meios e 
resultados a alcançar), motivando-o e 
orientando-o, procurando transmitir-
lhe novas e acrescidas capacidades 
ou técnicas que melhorem as suas 
capacidades pessoais ou profissionais de 
forma a alcançar ou, mesmo, superar os 
objectivos definidos em conjunto e assim, 
além de melhorar as suas capacidades e 
competências, contribuir para uma maior 
auto-estima e confiança. Estes são am-
bos requisitos fundamentais à mudança e 
ao sucesso. De facto, as técnicas de life 
coaching pretendem devolver ou, mes-
mo, fazer despertar no cliente o chamado 
empowerment ou empoderamento, isto é, 
fazê-lo despertar para todo um manancial 
de capacidades latentes ou adormecidas 
em si que aguardam por ser descobertas e 
sabiamente (re)orientadas, no sentido de 
o levar a manifestar plenamente as suas 
capacidades e, assim, atingir as suas metas. 
Este facto concorre, necessariamente, 
para uma maior auto-estima e segurança, 
o que, por sua vez, constitui uma alavanca 
na via da satisfação pessoal e motor de 
maior desenvolvimento e realização.

O coach, além das competências técnicas 
e da experiência, deve possuir elevadas 
qualidades humanas que inspirem no seu 
cliente total confiança. Ele não age como 
um consultor ou um terapeuta e, como 
tal, nas suas sessões de coaching, não deve 
fazer nem consultoria ou aconselha-
mento (counseling), nem psicoterapia. 
O cliente não o procura para nenhuma 
dessas áreas. Na realidade, o processo de 
coaching é uma parceria entre o treinador 
e o cliente. Para monitorizar e aferir re-
sultados ou, mesmo, corrigir e antecipar 
tendências relativamente a resultados  
obtidos face às metas traçadas em 
conjunto, faz-se, geralmente, uma 
reunião semanal em local e horário 
pré-estabelecido. As sessões de coa-
ching – que podem ser presenciais ou 

à distância (via skype ou outra técnica 
pré-acordada) – são curtas e revestem-se 
de um carácter leve ou lúdico. A duração 
do processo depende, fundamentalmente, 
do cliente, isto é, das suas metas, das 
condições existentes, da capacidade de 
implementação da mudança, etc., e pode 
durar, consoante as circunstâncias, de 1 
a 3 ou 4 meses. d
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los, que gera forte emanação energética. A 
mesa tem diversas Vesica Piscis, inclusive, 
nos acetatos.

2) Estrela de 6 pontas: estrela de David  
– simboliza o equilíbrio entre o Céu e a Terra. 
Representa a energia que separa e que junta 
quando é preciso.

3) Representação energética na mesa 
como um Todo: ser ascendente do ‘Eu Sou’, 
‘Tribo’, ‘Planeta Terra,’ ‘Sistema Solar’, 
‘Galáxia’, ‘Universo’.

4) Raios: cores representativas, com cerca 
de 2 mil frequências de cores ascendentes, 
ao redor da mesa, ligadas aos 12 raios prin-
cipais. Os Raios têm múltiplas qualidades 
e potencialidades, servem para todo o tipo 
de cura ascendente, inclusive para auxílio 
na neutralização dos efeitos colaterais da 
quimioterapia e outros medicamentos ou 
irradiações, no geral.

Por Isabel Costa (Terapeuta) e Tânia Martins

Mesa Radiónica

Radiestesia é uma ciência milenar. O termo vem  
do latim Radius – radiações, e do grego Aesthesis  
– sensibilidade. Possibilita a medição de energias e das 
radiações que existem em todas as coisas, objectos, 
alimentos, pessoas, etc.

namos determinadas frequências, podendo 
actuar em campos magnéticos, criando as 
mudanças ascendentes necessárias. A radi-
ónica tem a estrutura da geometria sagrada 
que nos permite amplificar e criar um campo 
electromagnético muito forte. O pêndulo 
serve de ligação entre o consciente e o 
inconsciente, trazendo a expressão física e 
concreta dos nossos conhecimentos cons-
cientes. Podemos visualizá-la gigantesca, 
cósmica, cristalina, sem limites, sendo aju-
dada por seres de luz.

EsTRuTuRa da mEsa
1) Vesica Piscis: intersecção de dois círcu-

A radiónica é um método parafísico 
de diagnóstico e tratamento para 
modificar as energias, de modo a 

equilibrar todos os nossos corpos energéticos, 
promovendo as limpezas necessárias para os 
bloqueios, e potencializar energias positivas 
em todas as áreas da vida. 

FunciOnamEnTO da 
mEsa Radiónica

A mesa radiónica, destinada a todas as 
pessoas, funciona pela energia do nosso corpo 
mental e pela energia do amor. Podemos 
compará-la a um computador energético no 
qual, juntamente com um pêndulo, accio-

Equilibrar os 
nossos corpos 
energéticos

guia Zen Tamanho zen Parte III.indd   76 17-05-2011   16:01:06



 Guia ZEN d 77  

• Azul Cristal: fé, vontade e poder – 
Energias que trazem protecção, decisão, 
percepção e outros. Representa a energia 
do Arcanjo Miguel.

• Amarelo Dourado: sabedoria – energia 
da consciência, prosperidade, equilíbrio, 
alegria, etc.

• Rosa: amor, harmonia, tolerância, união, 
namoro, felicidade, etc. Energia dos seres do 
terceiro Raio, como Rowena e Mãe Maria. 
Amor incondicional.

• Branco Cristalino: criatividade, artes, 
pureza, eixamento, paciência, etc. Tem 
a energia de todos os raios combinados.  
É a fusão das 7 cores do arco-íris.

• Verde: cura e justiça – Vénus, a ciência, 
concentração, o olho que vê tudo, prospe-
ridade. Energia de Hilarion, Rafael, Pallas 
Athena. Abundância material e espiritual.

• Rubi Dourado: paz – devoção, graça, 
desapego, humildade, etc. Violeta – transmu-
tação – liberdade – energia de misericórdia, 
purificação, perdão, compaixão. Energia de 
Saint Germain, Kuan Yin. Turquesa – clareza 
– cortesia, percepção, dignidade, etc.

• Magenta Pura: harmonia – segurança, 
estrutura, fé, união, etc.

• Dourado Solar: finanças - gera abun-
dância, conforto, sabedoria, suprimento de 
todas as cores.

• Pêssego: meta – esta energia traz acção, 

amor à vida, propósito, sucesso, o agora.

• Opalina: rejuvenescimento – saúde, vida, 
contemplação, brincadeira, felicidade, etc.

5) Estrela de 5 pontas: representa cada um 
de nós, como mestres de acção, utilizando 
a Mesa Radiónica. Representa a Energia 
Crística.

• De um lado, o ceptro do Mago Merlin, 
que proporciona o salto quântico, trazendo 
possibilidades infinitas.

• Do outro lado, energias superiores de 
direcção, através da espada do Arcanjo 
Miguel.

6) Relógio Radiónico: é composto por 
várias estruturas.

• O centro do relógio: usado para a fa-
bricação de elixires, testemunhos, água, 
nomes, etc.

• As letras: para verificar nomes e dados.
• Pontilhados e Riscas: mostram níveis de 

vibração e diagnósticos, etc.

7) Nomes sagrados em Hebraico: objec-
tivo – diagnóstico, situações profissionais, 
espiritualidade, saúde, família, relacionamen-
tos, carreira e aspectos financeiros, filhos e 
criatividades, antepassados, vidas passadas, 
período intra-uterino, etc.

Objectivo da 
terapia 
Através de um pêndulo, activamos a fre-
quência e percebemos interiormente 
o que nos bloqueia. Por exemplo, as 
mágoas, as ansiedades, as invejas, a raiva, 
os ciúmes e a falta de auto-estima são 
condicionantes internos que, muitas 
vezes, nos bloqueiam numa determi-
nada actividade. O objectivo desta 
terapia é a possibilidade de melhorar 
situações futuras, enviando energia 
e harmonia para qualquer situação 
à distância e verificarmos o quanto 
determinada situação é benéfica ou 
não. Por vezes, queremos certas coisas 
que não são benéficas para o Ser e há 
outras que teimam em não vir. Através 
desta terapia, podemos perceber que, 
na maioria das ocasiões, somos nós 
que impedimos que determinadas 
coisas cheguem até nós, talvez por 
medo, insegurança, por situações 
passadas que nos estão a condicio-
nar. A mesa radiónica possibilita-nos 
limpar todos esses medos e bloqueios 
interiores e exteriores.

A radiónica vem da radiestesia, ou seja, 
a sensibilidade que se tem para ace-
dermos a determinadas frequências 
vibratórias e que, através dessas frequên-
cias, é-nos possível modificar o curso 
das energias que nos tirarão benefícios 
a nível pessoal, como a realização de 
determinados acontecimentos ou, até, 
numa relação, ou seja, existem influências 
externas e internas. 

Modificar o curso 
das energias
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Massagem com Pedras de Sal

Entregue-se a uma 
viagem sensorial
São pedras vulcânicas e sedimentares que trazem 
herança energética de milhões de anos. Os tamanhos e 
formatos são escolhidos conforme o local da aplicação. 
A sua forte carga energética tem propriedades 
curativas, além de deixar a sua pele hidratada e 
extremamente sedosa. 
Por Tânia Martins
Fotos: Tânia Martins e arquivo
Com Svetlana Chetyrina (Terapeuta)

em Portugal. Além dos seus benefícios para 
a saúde, o poder das pedras sobre os recepto-
res dos sentidos faz com que se forme uma 
mensagem que conecta o corpo e a mente, 
passando a ter maior influência no comando 
da saúde do organismo».

S ente-se cansado, stressado e com dores 
musculares? E já pensou recorrer à 
massagem com pedras de sal, a mais 

recente terapia implementada em Portugal? 
Segundo Svetlana Chetyrina, terapeuta, «esta 
massagem é muito interessante e inovadora 

Promover o equilíbrio 
na sua vida…

As pedras utilizadas têm propriedades 
relaxantes, energéticas e terapêuticas, 
e são colocadas em pontos vitais do corpo 
para lhe proporcionar uma experiência de 
bem-estar e puro relaxamento. De acordo 
com a terapeuta, «as pedras de sal são ob-
viamente benéficas, principalmente, para 
dores musculares, ciática, stress e cansaço». 
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Questionada sobre as contra-indicações 
desta massagem, Svetlana garante que não 
existem quaisquer problemas, apenas não 
é aconselhável sobre a pele inflamada e 
feridas não saradas. 

…e libertar as toxinas 
do seu corpo

Além de única e inovadora, e com todos os 
benefícios acima descritos, esta massagem 
é preparada ao pormenor com o intuito de 
promover harmonia no corpo e na alma. 
Inicialmente, as pedras são aquecidas 
num recipiente com óleo de massagem 
e algumas velas, para criar um calor 
radiante e que penetra profundamente 
nos músculos doridos, deixando-o com 
uma sensação de puro relaxe e bem-estar. 
As pedras têm a vantagem de manterem 
o calor muito mais longo e de serem 
utilizadas apenas uma única vez. Ques-
tionada sobre o processo do tratamento, 
a terapeuta explica que a massagem foca 
alguns pontos do nosso corpo, de modo a 
que os nutrientes libertem as toxinas que 
podem obstruir a circulação sanguínea em 
determinadas áreas do corpo. 

Massagem 
passo a passo

1Para dar início à massagem, a terapeu-
ta começa por fazer uma massagem 
de relaxamento no cliente com a 

ajuda de alguns óleos terapêuticos.

2Depois de embeber as pedras no óleo 
de massagem, previamente aquecido 
por uma vela aromática, a terapeuta 

inicia o tratamento com as pedras de sal.

3Ao longo da massagem o cliente sente 
as pedras a deslizarem na perfeição 
no seu corpo, além da sensação 

única produzida.

4No final, o cliente sente-se em ple-
na harmonia com o seu corpo e 
alma.

SenSação de bem-eStar  
O contacto com as pedras ajuda o cliente 
a reconectar-se com a energia da Terra, 
trazendo equilíbrio à sua vida. Por 
esta razão, a opinião das pessoas que 
já experimentaram esta massagem é 
unânime. De acordo com a maioria, os 
resultados são extraordinários, as 
pedras deslizam muito bem no corpo 
e promovem uma sensação única. 
Quanto às sessões recomendadas, a te-
rapeuta diz que «cada caso é um caso e 
o número de sessões variam consoante 
o problema de cada pessoa». d

As pedrAs 
utilizAdAs têm 
propriedAdes 

relaxantes, energéticas 

e terapêutica, e são 

colocadas em pontos 

vitais do corpo para 

lhe proporcionar uma 
experiência de  

bem-estar e puro 
relaxamento
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o início da vida. Parece um tema delicado, 
pois mexe com as nossas defesas, as nossas 
crenças e os nossos preconceitos. Faz-nos 
regressar a um tempo e a um espaço em que 
não eram precisas palavras para comunicar. 
Se o importante estabelecimento de laços 
precoces está directamente relacionado com 
o lado não-verbal, incluindo o toque, e se 
a primeira relação de vínculo que o bebé 
estabelece é um primeiro modelo para a 
vida inteira, introduzir o toque nutritivo 
e a massagem é um belo começo. Para 
nós, ocidentais, isso é algo que temos de 
compreender e integrar na nossa vida e na 
nossa mentalidade. Existem, no entanto, 
inúmeras culturas que têm uma relação 
fácil com o toque, e em que a massagem 
ao bebé é tão natural e corriqueira como o 
é para nós um simples banho. É, em mui-
tos povos, nomeadamente na Índia, uma 
tradição que passa de mães para filhas. Aí, 
muitas mães massajam os seus bebés com 
óleo de mostarda, sem um segundo duvidar 
ou questionar, pois naturalmente sabem que 
estão a amar e a nutrir. 

Por Rita Pissarra

Massagem Infantil

A importância do toque é hoje inquestionável e os 
benefícios da massagem infantil estão comprovados. 
Aprendendo esta arte, os pais podem compreender 
melhor o seu bebé e proporcionar-lhe, com o seu 
toque nutritivo de amor, benefícios importantes para 
o seu saudável desenvolvimento. Também o processo 
de toque resultará numa maior união e comunicação, 
num momento de incrível qualidade para ambos. 

O sentidO dO tOque
Nos loucos tempos modernos, nesta tran-

sição para uma nova era, é bom repensar 
o ritmo com que levamos a vida e a forma 
como nos ligamos ao outro, recuperar a 
relação espiritual com o corpo e os afectos. 
Tornarmo-nos naturalmente mais mater-
nais. Nesse sentido, é comum ouvirmos 
frequentemente a palavra ‘humanização’; 
humanização do nascimento, humanização 
do trabalho, da escola.

O sentido do tacto é o primeiro sentido a 
formar-se in utero e o último a deixar-nos 
quando morremos, tendo cada indivíduo 
relações diferentes com o toque, logo desde 

I magine-se confortavelmente sentado, 
bebé aninhado entre as suas pernas. Os 
olhos cheios de vida do bebé procuram 

os seus; você esfrega as mãos ritmadamente, 
aquecendo o óleo de massagem, e mostra-as 
ao seu bebé, murmurando-lhe delicadamente: 
«Posso massajar-te?». Assim começa a aven-
tura sensorial única da massagem infantil. 
Ambos se ligam, pele com pele, coração com 
coração, numa mescla de sensações. É, de 
facto, um momento em que os cinco sentidos 
estão plenamente envolvidos, daí resultando 
uma grande intensidade sensorial. Falar de 
massagem infantil é falar, principalmente, 
da importância e do poder do toque. 

Compreenda 
melhor o 
seu bebé 
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relaxamento mental, pois os bebés captam 
todas as nuances da comunicação. É tam-
bém uma boa oportunidade para os pais se 
auto-observarem em contacto com o bebé: 
onde há tensão? O que os incomoda? Onde 
estão relaxados? Como está a sua respiração 
durante a massagem?

ConClusão
Cada bebé é um bebé, e as suas necessidades 

são específicas, a sua relação com o toque 
única, por isso o que resulta num bebé pode 
não resultar noutro – a massagem não é uma 

Os benefícios são para todos, bebés, pais, família e comunidade em geral. Estudos 
do Touch Research Institute, uma instituição da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Miami, demonstram que a massagem é extremamente eficaz para o ganho de peso 
em bebés prematuros e que reduz o stress provocado pelo choro, aumentando a auto-
confiança parental e contribuindo para superar a depressão pós-parto. Frequentando 
os cursos de massagem infantil, as famílias convivem, o que reduz o isolamento 
que nos primeiros meses é uma realidade. Os benefícios agrupam-se em quatro grupos 
principais: relaxamento, interacção, alívio e estimulação. Assim, observou-se que 
a massagem infantil pode:
Proporcionar uma vinculação segura;
Melhorar as cólicas, a obstipação, os gases e a eliminação;
Melhorar os padrões de sono;
Reduzir a hiperactividade;
Proporcionar relaxamento dos músculos e alívio da tensão provocada pelo choro;
Estimular a produção de hormonas de bem-estar, em pais e bebé;
Estimular a linguagem e aprendizagem;
Prolongar o estado de alerta tranquilo;
�Melhorar a comunicação entre bebé e pais (estes aprendem a conhecer melhor o 

seu bebé, nomeadamente o seu corpo);
Momento de grande intensidade sensorial e de grande qualidade a dois.

Benefícios

d

Cada um é um elo
O que se destaca no programa do curso de 
massagem infantil da associação Inter-
nacional de massagem Infantil (IaIm) 
é um grande respeito pelos bebés e pelo 
seu comportamento face ao estímulo táctil, 
havendo sempre um pedido de permissão e 
uma descoberta por parte dos pais, do tipo de 
toque mais apropriado ao seu bebé. o papel 
primordial do instrutor, durante as ses-
sões, é servir de suporte nessa descoberta. 
Considera-se cada pessoa interveniente na 
massagem um elo. Há inúmeros factores em 
jogo durante uma massagem entre os elos 
(falo em massagem entre ambos, porque 
o bebé não é um elo passivo, ele está em 
comunicação, responde e mostra sinais – a 
massagem não é ao bebé, é com o bebé). O 
pedido de permissão vai mostrar ao bebé que 
vai começar a nova experiência e a preparar- 
-se para tal. Isto transmite um enorme respeito 
para com o bebé e, com o tempo, a resposta 
deste torna-se bastante clara para os pais. 
Estes precisam de estar focados, receptivos, 
num estado mental relaxado. É, também para 
eles, um momento em que podem parar e 
relaxar-se a si próprios e libertar tensões. 
Para que o toque seja realmente nutritivo, 
requer-se atenção dirigida, disponibilidade e 

varinha mágica que resolve problemas. Mas 
uma coisa é certa: os bebés gostam do toque 
dos pais, independentemente de este ser mais 
doce ou mais vigoroso. É preciso confiar, 
soltar-se nessa entrega. Com o tempo e a 
prática, vai-se adaptando à massagem, à fase 
de desenvolvimento do bebé/criança. Nesta 
vida agitada, precisamos de mais toque para 
sermos, de facto, mais humanos. ‘Humani-
zação do ligar-se’. O contacto pele-com-pele 
tem de ser uma prioridade na nossa vida 
diária. Independentemente do dia agitado, 
aqueles 20min diários de massagem com o 
nosso filho valem o dia inteiro, a vida toda. 
Tocar é falar num silêncio intenso e rico 
de bem-estar, energia que circula, emana 
e contagia de amor o mundo inteiro. Tocar 
com a nossa arte de pais.  Ama-se verdadei-
ramente através do toque.
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O amor cura
Método Louise Hay

Aprender a amar 
incondicionalmente a si 
e depois os outros. Saber 
que o perdão é a essência 
para uma vida feliz. 
Descobrir como libertar o 
medo, a angústia, a raiva, 
são alguns dos elementos 
que fazem do método 
Louise Hay um sucesso. 
Gerir o conhecimento 
interior e as emoções 
de uma forma positiva 
ensina-nos a estar em 
sintonia com o Universo. 
Aprenda como! 

O poder transformador deste método 
deve-se, na minha opinião, ao am-
biente de profunda aceitação mútua 

e de amorosa receptividade que o trabalho 
vai criando no seio dos grupos. Aceites por 
quem são, as pessoas vão deixando cair 
resistências e defesas, já desnecessárias, e a 
alquimia do ser acontece no mais profundo 
de nós. O que essa alquimia – transforma-
ção profunda – significa é único para cada 
pessoa, tal como o seu destino. Mas, ela 
conduz-nos ao caminho de volta à pessoa 
que nascemos para vir a ser.

  
O que nós damOs, recebemOs 
de vOlta

Seja sob a forma de pensamentos, inten-
ções ou actos, o que nós emitimos para o 
mundo ser-nos-á devolvido algures num 
momento do tempo/espaço. Este princípio 
é espiritual e constante de diversas tradi-
ções: lei do Karma, princípio de causa 

e efeito; ama os outros como a ti mesmo. 
Quando meditamos no alcance desta lei, 
começamos gradualmente a aprender a 
agir, em vez de reagir. Quando reagimos, 
fazemo-lo a partir da sombra em nós (de 
aspectos inconscientes); somos repetitivos 
e não acrescentamos nem mudamos nada 
à situação. Quando agimos, fazemo-lo a 
partir da luz em nós (auto-consciência, 
consciência expandida) e somos criati-
vos, por isso criamos um destino novo 
no mesmo instante em que o fazemos. 
Por exemplo, eu posso reagir sempre 
negativamente a um filho que não age 
de acordo com os meus valores, ou 
posso agir quebrando o círculo vicioso 
da vítima/carrasco, mudando um padrão 
destrutivo nos meus relacionamentos. 
Quando reajo sistematicamente com 
isolamento, sentimento de vitimização, 
medo, fuga, controlo ou manipulação, estou 
somente a atrair mais do mesmo. Por Vera Faria Leal (Astróloga e Escritora)
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Acredite e reAlize

As nossas crenças moldam a nossa re-
alidade. Se a um nível consciente e/ou 
inconsciente acreditamos que merecemos 
oportunidades profissionais, se acreditamos 
que as relações são positivas e nos ajudam 
a evoluir, comportar-nos-emos como tal e 
as circunstâncias exteriores responderão 
na mesma medida. comportamento gera 
comportamento e como alguns psicólogos 

têm investigado sob a designação de ‘efeito 
pigmalião’ ou profecia auto-realizável, 
tendemos a atrair o que tem relação 
directa com as nossas expectativas. 

Perdão = felicidAde
O Universo está programado para o perdão. 

O perdão é um processo, um caminho de 
ascensão na consciência. 

Quem não perdoa, não se perdoa também e 
está a pagar um preço alto. Há um momento 
em que se questiona: «Quero ter razão 
ou ser feliz?». Quando compreendemos 
que cada um faz o melhor que pode com 
o nível de conhecimento e de consciência 
que tem, começamos a perceber que não 
há acasos no Universo, a compreender 
como o que nos acontece encaixa como 
um puzzle, numa necessidade nossa 
(consciente ou inconsciente) e que, de 
uma circunstância difícil nasce sempre 
uma bênção oculta. Quando essa bênção 
cresce, damos por nós a dizer: «se aquele 
desafio não tivesse ocorrido, hoje eu não 
teria desfrutado desta nova situação». 
Nesse patamar, começamos, gradualmente, 
a ascender ao próximo: afinal, já nem se 

Surgimento  
do método 
Louise Hay
Nos anos 80, uma escritora norte ame-
ricana e ministra da Ciência da Mente 
– Louise L. Hay – começou a ter um 
sucesso crescente com as suas consultas 
individuais, palestras e aulas baseadas no 
poder do pensamento positivo. Incan-
sável pesquisadora do espírito humano 
conheceu e investigou, desde Psicologia 
ao Esoterismo, da Gestalt às terapias dos 
movimentos do Potencial Humano dos 
anos 70, do Curso em Milagres aos ensi-
namentos espirituais da Sabedoria Arca-
na. Os seus livros, best-sellers mundiais, 
a sua fundação para doentes de sida e a 
sua obra como um todo, conquistavam 
cada vez maior notoriedade e atraíam 
um público cada vez mais numeroso. 
Em meados dos anos 80, desenhou 
aquilo a que chamamos em Portugal, o 
método Louise Hay: Uma oficina com 
dois formatos: um fim-de-semana ou 
dez sessões semanais de duas horas cada: 
Pode Curar a Sua Vida. Actualmente, em 
Portugal, existem vários facilitadores que 
estenderam o prazo do método (alguns 
cursos vão até aos nove meses), dada a 
riqueza dos temas e das vivências que 
ele propõe. O método tem uma estru-
tura e uma identidade próprias, mas 
também a necessária flexibilidade para 
que cada facilitador lhe possa agregar a 
sua mais valia, conhecimento e prática 
individuais. Este método integra alguns 
dos princípios espirituais fundamentais 
da ciência da mente e várias técnicas e 
exercícios que promovem a libertação 
de culpas, medos, raivas, e o alcançar 
de patamares sucessivos de crescente 
bem-estar, desbloqueio da criativi-
dade e paz interna. 

Utilização do método 
loUise Hay

O método Louise Hay trabalha com: 
auto-estima, criança interior, raiva, culpa, 
medos, criticismo, os padrões familiares, 
resistência à mudança, as leis universais 
(como a lei da atracção); aprender a pensar 
e a co-criar a nossa realidade pessoal. 
Utilizam-se várias técnicas, entre as quais 
– afirmações, meditações, técnicas de 
respiração, expressão corporal, dramati-
zação da dinâmica familiar, exercício com 
o espelho e o trabalho com as emoções 
da criança interna.

justifica perdoar porque, conhecidos os bons 
frutos que nasceram de uma circunstância 
dura, descubro e sinto que, afinal, nunca 
houve agravo.
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Terapias

Nymphaea Lotus
Avenida das Laranjeiras, Edifício 
Panorama, Nº 91, 
1ºJ  Anadia
www.nymphaealotus.com/
Tel. +351 219 315 627
Terapias: Leitura da Aura

Fundação Abrigar
Avenida Lourenço Peixinho 
Nº146-3ºC Aveiro 
www.abrigar.net/
Tel. +351 234 691 232
Terapias: Meditação

Centro Hípico Gondomar
Rua Prof. Egas Moniz nº 1475 
Gondomar 
www.centrohipicogondomar.com/
Tel. +351 224 503 210
Terapias: Equoterapia

Clinica C&M
R. Afonso Cordeiro nº194 1º dir. 
Matosinhos
www.clinicabemestar.com/
Tel. +351 229 388 809
Terapias: Ayurveda

Centro Terapeutico S.Rafael
R. Conde Alto Mearim, 748, 
Matosinhos 
www.arcanjo.com.pt/
Tel. +351 914 432 442
Terapias: Florais de Bach

Okai Shiatsu Center
Rua da Constituição, 1233, 
4º Dtº. Porto
www.okaishiatsucenter.com/
Tel. +351 225 097 755
Terapias: Acupunctura

HidroLinfa® - Um produto 
Nice Space, Lda.
Rua António Francisco da Silva, 24
4470-138 Maia T 220990957
Av. das Tulipas 6, 7ºD
1495-158 Algés T 211952146
www.hidrolinfa.pt | geral@
hidrolinfa.pt

Terapias na Terra
Rua da Alegria, 665, Porto 
www.terapiasnaterra.pt/
Tel. +351 226 064 108 
Terapias: Acupunctura, Ayurveda, 
Aromaterapia

Escola Hidroterapia e SPA 
Carla Moreira
Rua Júlio Dinis, 803, 4.º, Porto
www.carlamoreira.com
Tel. +351 222 058 957
Terapias: Acupunctura, 
Aromaterapia

Multiterapias
Rua Doutor Ferreira Alves nº 34, 
Loja 14, Vila Nova de Gaia 
www.tuugo.com.pt/Companies/
multiterapias/0240003183607
Tel. +351 227 629 597
Terapias: Florais, Cromoterapia

Spa Junkô
Rua do Barral, 45, Vila Frescaínha 
S. Martinho, Barcelos
www.jinko.pt/
Tel. +351 253 091 308  
Terapias: Ayurveda, 
Aromaterapia

Centro de Massagens Helena
Rua Doutor Armindo Graça, 255,
Póvoa do Varzim
http://centromassagenshelena.pai.pt/
Tel. +351 252 647 478
Terapias: Ayurveda

Fundação Casa Índigo
Praceta Dom João I, 112-A  
Caparide, São João de Ver (Santa 
Maria da Feira) 
www.casa-indigo.com/
Tel. +351 214 420 197
Terapias: Ayurveda

Saúde Vital
Avenida Oliveiras 109, Areal, São 
João de Ver (Santa Maria da Feira) 
http://inesrodrigues.pai.pt/
Tel. +351 910 953 690
Terapias: Aromaterapia, 
Fitoterapia

Casa do Anjo
Rua Mártires da Liberdade, nº192, 
Porto
http://casadoanjo.wordpress.com/
Tel. +351 918 908 476
Terapias: Florais de Bach

Instituto Changchup
Rua de Moçambique, Nº.136 
Vermoim, Maia
www.changchup.com/
Tel. +351 220 931 556
Terapias: Leitura da Aura

Mandala
Travessa Helena Vieira da Silva, 
39E (Paço da Boa Nova), 
Leça da Palmeira 
www.mandala.com.pt
Tel. +351 910 374 137
Terapias: Aromaterapia 

Estétis - Centro de Estética e 
Bem-Estar
Rua Dr.ª Maria Manuela Moreira 
de Sá, 82 D, 
S. Mamede de Infesta 
www.estetis.pt/
Tel. +351 229 060 707
Terapias: Mesoterapia, Massagens

Corpo d’Alma
Rua Dr. Flórido Toscano, 35, loja 3, 
Vilar do Paraíso,Vila Nova de Gaia 
www.corpodalma.com/
Tel. +351 915 672 332
Terapias: Aromaterapia, 
Acupunctura

Norte
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Oriental SPA - Amarante
Avenida Alexandre Herculano 
Edifício Rio, 2º N, Amarante
www.orientalspa.pt/
Tel. +351 255 426 339
Terapias: Cromoterapia

Nova Acrópole
Av. António Augusto de Aguiar, 
17 - 4º esq., Lisboa
www.nova-acropole.pt/
Tel. +351 213 523 056
Terapias: Cromoterapia

Bigasas
Av. D.Dinis, 67, Vila Real
www.bigasas.com/
Tel. +351 259 105 419
Terapias: Coaching, Florais

Sempri
Rua do Araújo, 1294, Leça do Balio, 
Matosinhos
www.sempri.com.pt/
Tel. +351 229 545 134
Terapias: Acupunctura, 
Homeopatia, Mesoterapia

Omshantih - Centro de Cura 
Natural e Ascensão
Rotunda 1.º de Maio, 160 9.º fte, 
Valongo 
http://www.tuugo.com.pt/
Companies/omshantih-
centro-de-cura-natural-e-
ascensão/0240003353709
Tel. +351 220 967 665
Terapias: Aromaterapia, 
Acupunctura, Cristaloterapia, 

Magna Luz
Rua M. M. Castro Lopes Lugar 
da Gandarinha, Vila de Cucujães 
(Oliveira de Azeméis)
http://www.magnaluz.com
Tel. +351 914 149 226
Terapias: Massagens, Mét. Louise 
Hay

Voz da Essencia
Rua dos Benguiados, 506  
Vila do Conde  
www.vozdaessencia.com/
Tel. +351 936 019 244
Terapias: Coaching, Meditação, 
Método Louise Hay

Hebe. Spa
Rua Fernando dos Anjos, 226, 
Candal (Vila Nova de Gaia)  
www.hebespa.net/
Tel. +351 223 717 541 
Terapias: Massagens, Ayurveda

Corpo d’Alma
Rua Dr. Flórido Toscano, 35 Vilar 
do Paraíso, Vila Nova de Gaia
www.corpodalma.com/
Tel. +351 915 672 332
Terapias: Método Louise Hay, 
Aromaterapia, Meditação, 
Acupunctura

I Have the Power
Tv. Nova de Salgueiros, 2 

Canidelo, Vila Nova de Gaia
www.ihavethepower.net/
Tel. +351 227 819 001
Terapias: Coaching

Espaço Magnólia
Rua Alexandre Herculano, 
nº562,Viseu
http://lilasdasindias.blogspot.com/
Tel. +351 232 431 230
Terapias: Acupunctura

Centro

Centro de Hipoterapia e 
Equitação Terapêutica de 
Almada
Quinta do Seminário Maior de S. 
Paulo, Almada
www.centrohipoterapia.com/
Tel. +351 962 958 922
Terapias: Equoterapia

In Corporale
Av. Conde Castro Guimarães, 
nº 24B, Amadora
www.incorporale.com/
Tel. +351 214 964 741
Terapias: Cromoterapia

Harmonizando
R. Dr. Baltazar Cabral, Lote 4 - 3º 
Esq ,Carcavelos 
www.harmonizando.com/
Tel. +351 964 480 280
Terapias: Ayurveda

NaturaLyrio
Rua Almeida Garret  Lote 20, 1º 
Dto Buzano Parede - Cascais
http://www.ptero.com/naturalyrio/
Tel. +351 214 532 786
Terapias: Florais de Bach 

Centro Hípico da Costa do 
Estoril
Avenida da Charneca, 186, Cascais
www.centrohipico.pt/home.html
Tel. +351 21 487 20 64
Terapias: Equoterapia

Novo Céu
Rua de Diú, nº 29, Caxias
www.novoceu.pt/
Tel. +351 938 068 164
Terapias: Florais, Cristaloterapia

Lugar dos Sentidos
Rua Santiago Kastner nº15, 1ºDto  
Santa Marta do Pinhal, Corroios
www.lugardossentidos.com/
Tel. +351 912 447 865
Terapias: Ayurveda

Ying Yang Zen
Alto do Moinho, Corroios
http://osolinterior.com/
Tel. +351 912 095 041

Terapias: Cristaloterapia, 
Aromaterapia

Bio Corporal
Rua Virgínia Peres, Cabaços,   
Alvaiázere  
http://biocorporal.com/
Tel. +351 236 631 074
Terapias: Terapia Bowen

Corpus Zen
Largo Amália Rodrigues,127-lj 
2,Monte Leite-Estoril  
http://corpuszen.pai.pt/
Tel. +351 210 462 473
Terapias: Massagens, 
Aromaterapia

Escola Mundahalma
Estoril 
http://sites.google.com/site/
mundahalma/
Tel. +351 961 869 325
Terapias: Coaching

Define acção
Av. Dr. Manuel Gaspar de Lemos, 
15 - 2º Esq., Figueira da Foz
www.defineaccao.com/
Tel. +351 233 420 087
Terapias: Coaching

Bela Dona - Clinica De Medicina 
Alternativa e Estética
Rua do Mato, 29 - Figueira da Foz
http://saralima.no.comunidades.net/
Tel. +351 912 144 308
Terapias: Cristaloterapia

Centro Hípico de Alcaria
Rua João Dias nº 48, Alcaria Porto 
de Mós, Leiria
www.chalcaria.com/
Tel. +351 964 543 788
Terapias: Equoterapia

Mymoment - clínica médica e 
estética
Alameda dos Oceanos, 
4.43-01.J, Lisboa
www.mymoment.pt/
Tel. +351 218 949 494
Terapias: Aromaterapia, 
Cromoterapia

Clínica Praestigium
Rua Joaquim António Aguiar 
nº 45 Lj Dtº, Lisboa
http://lisboa.praestigium.pt/
Tel. +351 218 949 494
Terapias: Cromoterapia

Clínica Natural Spot
Av. das Forças Armadas, 
nº 4 - 3ºG, Lisboa
www.clinicanaturalspot.pt/
Tel. +351 217 976 498
Terapias: Acupunctura, 
Fitoterapia

BioBalance
Av. Da República, nº50, Lisboa 
http://biobalance.com.pt/home
Tel. +351 914 847 012
Terapias: Bioenergética

Centro de Terapias Chinesas
Av. Antonio Augusto Aguiar, 
nº 56 1º Dt/Esq, Lisboa
www.ctcportugal.com/
Tel. +351 213 161 446
Terapias: Acupunctura, 
Massagens

Centro de Terapias 
Manipulativas
Travessa de Santo Aleixo, nº3 
1ºD, Campo de Ourique, Lisboa
www.centroterapiasmanipulativas.
com
Tel. +351 960 227 892
Terapias: Aromaterapia

MadeTerapy Com. Serv. Lda
Apartado 1772, Sta. Iria Azoia,  
Lisboa
www.madeterapy.com/
Tel. +351 968 632 618
Terapias: Acupunctura, 
Cristaloterapia

Dragão De Fogo
Rua Luis De Camões Nº 40, 
Loures
www.tuugo.com.pt/Link/filipe-rocha
Tel. +351 913 464 057
Terapias: Cristaloterapia

Blossom
Alameda D. Afonso Henriques,
nº 3 1º dto., Lisboa
www.blossom.pt/coaching/
Tel. +351 211 571 897
Terapias: Coaching

Centro de Terapias Alternativas
Rua do Centro Cultural, nº 27 3º,  
Lisboa
www.reaj.eu/
Tel. +351 216 002 528
Terapias: Acupunctura

Daydreamspa.pt
Rua Gil Vicente nº 42 A, Lisboa
www.daydreamspa.pt/
Tel. +351 210 100 379
Terapias: Acupunctura, Ayurveda

Spaz d’alma
Rua Maestro Frederico de Freitas 
13 D, Alto dos Moinhos - Lisboa
www.spazdalma.com/
Tel. +351 217 787 107
Terapias: Aromaterapia, 
Massagens

Be Healthy Saúde Natural
Praceta Fernando Pessoa, 8 e 8ª,  
Prior Velho
www.behealthy.pt/
Tel. +351 219 416 210 
Terapias: Mesoterapia

Sophia Espaço Cultural
Edifício Avenida das Descobertas 
nº.15 4º D, Lisboa
http://sophiaespacocultural.com/
Tel. +351 965 849 058
Terapias: Leitura da Aura

Clínica Thalassa em Lisboa
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Avenida 5 Outubro, nº 104 3º 
andar, Lisboa
http://thalassa-lisboa.com/
Tel. +351 933 468 906
Terapias: Leitura da Aura

EgoSpace
Av. Óscar Monteiro Torres, nº 5, 
Lisboa
www.egospace.pt/
Tel. +351 968 573 653
Terapias: Leitura da Aura

Centro  Maria Helena
Av. Praia da Vitória, Nº 43 , Lisboa
www.mariahelena.tv/
Tel. +351 213 182 599
Terapias: Leitura da Aura

ECILA
Rua Duque de Palmela, 
nº30 4º G, Lisboa
http://www.ecila.pt/
Tel. +351 210 199 047
Terapias: Massagens, Ayurveda

Be balanced 
Av. Do Mediterrâneo,1.02, Lisboa
www.bbalanced.pt/48522.html
Tel. +351 218 943 260 
Terapias: Ayurveda, Life 
Coaching

Instituto do corpo
Av. Marquês de Tomar, 5 B, 
Lisboa
www.institutodocorpo.pt/
Tel. +351 213 162 876
Terapias: Ayurveda, 
Bioenergética

Seven SPA
Parque Eduardo VII, Clube VII, 
Lisboa
www.7-spa.com
Tel. +351 213 870 011 
Terapias: Cromoterapia

Estetislim
Rua José Bento da Costa nº7 Loja 
B, Portela de Sintra
www.estetislim.com/
Tel. +351 219 242 554
Terapias: Bioenergética

Biz Point 
Rua Tomás Ribeiro, 
10 R/C Dtº Lisboa
www.bizpoint.pt/#/quemsomos
Tel. +351 213 514 291
Terapias: Coaching

Escola Superior de Medicina  
Oriental e Terapias
Rua da República da Bolívia, 55B, 
1500-544 Benfica Lisboa
www.esmot.com/
Tel. +351 217 162 046
Terapias: Fitoterapia, Acupunctura

Consultório de Medicina 
Natural
Av. Emília 254 São João do 
Estoril, Estoril 
www.okaishiatsucenter.com/
Tel. +351 214 687 700

Terapias: Fitoterapia

Atelier da Estética
Estrada de Men-martins, nº 84, 
Loja Dtª, Mem Martins
www.atelierdaestetica.com/
Tel. +351 219 208 238
Terapias: Mesoterapia, 
Acupunctura

Acqua Luna
Miraflores
http://acqualuna.com/actividades.
html
Tel. +351 916 294 215
Terapias: Fitoterapia, 
Aromaterapia, Florais

Reflexos
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
nº19 Odivelas, Lisboa
www.reflexos-psicologia.com/
Tel. +351 918 399 648
Terapias: Florais de Bach, 
Coaching

Espaço essências
R. Ruben A. Leitão, Nº 4 A, 
Principe Real, Lisboa
www.espacoessencias.pt/
Tel. +351 912 559 318
Terapias: Florais de Bach

Sociedade Portuguesa de 
Fitoterapia e Fitoquímica
Rua da Sociedade Farmacêutica nº 
18, Lisboa 
www.spfito.com/
Tel. +351 213 191 380
Terapias: Equoterapia

Rita Azevedo – Centro de 
terapias de Bowen
Rua Fernão Lopes, 17 - 5º Esqº, 
Lisboa
www.terapiabowen.com/
Tel. +351 938 632 302
Terapias: Terapia Bowen

Espaço Salitre
Rua D. Estefânia 157, 5º Esqº, 
Lisboa
http://espacosalitre.net/
Tel. +351 213 861 269
Terapias: Kabala

Vera Faria Leal
Rua Andrade Corvo nº 29 - 3º Esqº, 
Lisboa
www.verafaria.interpt.com/
Tel. +351 965 303 341
Terapias: Método Louise Hay

Arte de Viver
Av. Estados Unidos da América, 
n.º 32 - 10º, Lisboa
www.espaco-artedeviver.com/
Tel. +351 917 761 008
Terapias: Método Louise Hay

A saúde nas suas mãos
Avª Elias Garcia nº 81, 5ºB, 
Lisboa
www.osteopatiaemassagem.com/
Tel. +351 911 516 479
Terapias: Drenagem Linfática

Centro Hípico Pinheiro de 
Loures
Rua Azenha 8,Lagariça, Loures
http://chploures.cjb.pai.pt/
Tel. +351 219 824 176
Terapias: Equoterapia

Spirit, Day SPA
Av. Magalhães Coutinho lote 10, 
Colinas do Cruzeiro, Odivelas, 
Lisboa
www.spirit-dayspa.pt/
Tel. +351 210 935 272
Terapias: Massagens, Ayurveda

Namastê
Rua Fernando Namora, Lt 1, Zona 
4, Loja 4 Urb. Colinas do Cruzeiro, 
Oeiras
http://www.namaste.pt/
Tel. +351 219 315 627
Terapias: Leitura Aura

Image Esthetique - Spa
Av. 5 de Outubro, 86, Setúbal
www.imageesthetique-spa.com/
Tel. +351 265 525 615
Terapias: Aromaterapia

Medicare Points
Rua Dr. João de barros, 114 Lj. B, 
Mem Martins
www.medicarepoints.pt
Tel. +351 219 202 116
Terapias: Acupunctura

Clínica Da Vinci
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, nº5, 
2º Dir, Oeiras
http://clinicadavinci.com/index.php
Terapias: Acupunctura

Art, Centro de estética & bem-estar
Rua João de Deus 44, Sintra
www.art-estetica.com/
Tel. +351 219 242 529
Terapias: Aromaterapia, 
Massagens

Instituto Indiveri Colucci
Rua Lino Assunção, nº6, Paço de 
Arcos
www.colucci.pt/terapias.html
Tel. +351 214 468 698
Terapias: Acupunctura

Biocenter Clinic
Rua Paiva Andrada 2, 
Torres Vedras 
www.pai.pt/acupunctura/
biocenter-clinic/
y:pt_2717063_2__1.html
Tel. +351 261 316 073
Terapias: Acupunctura, 
Fitoterapia

Uniklinic
Rua do Centro Empresarial, 
edifício 13,piso 0, loja 10 Quinta 
da Beloura, Sintra 
www.uniklinic.pt/
Tel. +351 219 246 503
Terapias: Ayurveda, 
Cromoterapia

Tempinfinito – Centro de 

Terapias
Rua Ary Santos 2-B, Lisboa
http://www.pai.pt/tempinfinito-
centro-de-terapias-lda.html
Tel. +351 217 604 670 
Terapias: Acupunctura

Sul

Filipe Rocha
Rua Do Espírito Santo 14, Vila De 
Frades, Beja
www.tuugo.com.pt/Link/filipe-
rocha
Tel. +351 966 290 226
Terapias: Acupunctura, 
Cristaloterapia

Holos Clínicas de Medicina 
Tradicional Chinesa
Praça Joaquim António Aguiar 13, 
Évora
http://holosclinicamtc.pai.pt/
Tel. +351 266 785 577
Terapias: Acupunctura, 
Fitoterapia; Massagem

ECLAT, Espaço de Saúde e Bem 
Estar
Rua Veríssimo de Almeida  nº 18 
r/c,  Faro
www.eclat.pt/
Tel. +351 289 803 075
Terapias: Cromoterapia

Massagem Ayurvedica
Rua Teófilo Braga, 13/15, Faro
www.ayurmassagem.com
Tel. +351 917 498 729
Terapias: Ayurveda

Sala de Estar
Rua 1º Maio, n.º 47, Lagos
www.saladestar.net/
Tel. +351 282 767 207
Terapias: Ayurveda, Massagem, 
Florais de Bach

NaturOreinte
Avº das Comunidades Edf. Lapinha, 
Lagos
www.naturoriente.com/
Tel. +351 282 081 636 
Terapias: Acupunctura, 
Fitoterapia, Terapia Bowen

Clínica Raminha
Urb. Horta da Raminha lote 33, loja 
1 A, Portimão  
www.clinicaraminha.com/
Tel. +351 282 423 015
Terapias: Terapia Bowen

Clínica Projecto Saúde 
Avenida de Ceuta, Ed. D, Manuel I 
(Lt. 8), Bloco B, Loja E, Quarteira  
www.projectosaude.com.pt/
Tel. +351 289 057 919
Terapias: Massagem para 
grávidas, Acupunctura
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Spas 
(A a Z)

IzziFit
Praceta Dr. Alberto Souto  Edifício 
Moitalta, nº14, Aveiro
Tel. +351 234 198 871
www.izzifit.pt/

Aqua Day SPA
Quinta São Conçalo, Rua Itália, 
Lote 61 Loja A, Carcavelos
Tel: +351 214 579 597
www.aquaspa.pt/

Vila Domilu – Glam & Spa 
Hotels
Vila Domilu, Estrada do Benagil, 
Praia do Carvoeiro, Carvoeiro
Tel. +351 282 350 610
www.viladomilu.com/

Zen Estética
Rua Ferreira Borges, 91, 1ºB, 
Coimbra
Tel. +351 239 098 219 
http://zenestetika.com/

Beauty Stetik & Spa
Rua Bernardo Lopes, nº 75, 
Figueira da Foz
Tel. +351 233 103 059
www.seazenspa.com/

Bodhi, Clínica do corpo mente
Rua da Igreja de Creixomil, nº 44,  
Guimarães
Tel. +351 253 519 361 
www.clinicabodhi.com.pt/

Opium DaySpa
Pct Raúl Brandão, 18 C, 
Mem-Martins
Tel. +351 219 228 192
www.opiumdayspa.com

Iomi Amo
Rua da Alegria 1956, loja 19, Porto
Tel. +351 225 096 442
www.iomiamo.com/2010/

Body Passion
Rua Joaquim da Costa Pereira 
Serra, Bloco A r/c, Trofa
Tel. +351 934 056 600
www.bodypassionspa.com/

NeWell – Spa & Tea
Rua Diogo Macedo, 220-3º, 
Vila Nova de Gaia
Tel. +351 223 747 580
www.newell-spa.com/

Cityspa
Rua Gonçalves Zarco nº 19A, 
Restelo, Lisboa
Tel. +351 213 632 492
www.cityspa.com.pt/

Restaurantes

Semente – Centro Macrobiótico 
Rua José António Cruz, 64 Braga 
Tel. +351 253 261 163
www.semente-cmb.com/

Espaço Himalaias
Rua Ataide de Oliveira 79 r/c, Faro 
Tel. +351 289 827 822
www.cteafaro.com/

Bem-me quer 
Av. Almirante Reis, 152, Lisboa 
Tel. +351 218 476 678
www.bem-me-quer.pt/

Salsa Verde
Rua Fernanda Seno, 24-A,  Évora 
Tel. +351 266 743 210
www.salsa-verde.org/

Restaurantes Prazeres 
Ecológicos
Rua Engº. Vieira da Silva Mercado 
31 de Janeiro, Loja 24, Lisboa
Tel. +351 213 140 452
www.prazeresecologicos.com/

Espaço da Rosa
Rua Acacio de Paiva nº 11a, Lisboa
Tel. +351 218 479 449
www.restaurante-espacodarosa.
com/

Restaurante Psi
Alameda St António Capuchos, 
Lisboa
Tel. +351 213 590 573
www.restaurante-psi.com/

Green Pepper
Avenida José Malhoa 14, Lisboa
Tel. +351 217 260 001
www.greenpepper.com.pt/

Miss Saigon
Rua Cais das Naus Lt. 4.01.01-i 
Parque das Nações, Lisboa 
Tel. +351 210 996 589
http://restaurantemisssaigon.
blogspot.com/

Os Tibetanos
Rua do Salitre, 117, Lisboa
Tel. +351 213 142 038
www.tibetanos.com/

Rotas Ilha Verde
Rua Pedro Homem nº49,  
Ponta Delgada 
Tel. +351 296 628 560
www.rotasilha.blogspot.com/

Restaurante Terra
Rua da Palmeira 15, Príncipe Real, 

Lisboa
Tel. +351 213 421 408
www.restauranteterra.pt/Terra/

Restaurante Govinda JI
Rua Desembargador Faria 31,Oeiras
Tel. +351 214 416 007
http://govinda.com.sapo.pt/

Pimentão Azul
Rua Prof. Dr. José Pinto Peixoto 
Nº 30 C/D Talaíde, Porto Salvo
Tel. +351 214 210 285
www.pimentaoazul.com/

Essência 
Rua de Pedro Hispano, 1190, Porto 
Tel. +351 228 301 813
www.www.essenciarestaurante
vegetariano.com/

Almaçã
Travessa do Alto da Bonita nº 5B, 
Chão de Meninos, Sintra 
Tel. +351 219 242 569
www.almaca.pt/

Da terra
Rua Doutor Afonso Cordeiro, 71, 
Matosinhos
Tel. +351 229 370 853
www.daterra.pt/

Menu Verde 
Rua de Olivença, Galerias Topázio, 
loja 35, nº 9, 2º andar, Coimbra 
Tel. +351 239 840 207
www.menuverde.pt 

Flôr de Coimbra 
Rua do Poço, nº 5, Coimbra 
Tel. +351 239 823 865
http://flordecoimbrahr.com.sapo.pt/

Semente - Centro Macrobiótico 
de Braga   
Rua José António Cruz, n. 64, 
Lamaçães, Braga     
Tel. +351 253 261 163 
www.semente-cmb.com 

Anjo Verde   
Largo da Praça Velha, 21, Braga    
Tel. +351 253 264 010
www.anjoverde.com 

Costa Brava  
Venda da Rega, IC2, Benedita   
Tel. +351 262 929 692
www.costabrava-net.com 

Restaurante Centenário  
Largo do Mercado,n.9/10, Aveiro  
Tel. +351 234 422 798
www.restaurantecentenario.com 

Dona Alface 
Rua Eng. Von Haff, 36C, Edifício 
Arnelas, Aveiro 
Tel. +351 234 085 035
www.donaalface.com 

Sabor Superior 
Rua D. Jerónimo Osório, 19 B, 

Algés 
Tel. +351 210 992 919
www.saborsuperior.pt 

Capa Verde 
Rua Nossa Senhora Fátima 465, 
Porto  
Tel. +351 226 057 320
capaverdesaudavel.wordpress.com 

Hortelã 
Rua Álvaro Luz, nº19, Setúbal   
Tel. +351 265 754 143
restaurantehortela.blogspot.com 

Moinhos-Velhos 
Cotifo, Bensafrim
Tel. +351 282 687 147
www.moinhos-velhos.com

Brejo da Amada
Grândola
Tel. +351 269 440 007
www.brejodamada.com/

Casa das Jardas
Turismo Rural das Jardas, 
Idanha-a-Nova
Tel. +351 277 202 135
www.casadasjardas.com/

Casa Shanti 
Penedo do Lexim Igreja Nova,  
Mafra
Tel. +351 219 678 087
www.casa-shanti.com/

Casa Karuna 
Dr. Balkrishna, Apartado 1,  
Monchique
Tel. +351 282 912 784
www.portugalalgarve.net/
karuna_p.htm

Monte Rosa 
Lagoa da Rosa cx. 9Y , Barão de 
S. João  
Tel. +351 282 687 002
www.monterosaportugal.com/pt

Monte Maravilhas 
Monte Maravilhas Maravilhas de 
Baixo S. Martinho das Amoreiras
Tel. +351 283 925 397
www.montemaravilhas.com/pt

Quatro Ventos  
Casal de São Pedro Sobral da 
Abelheira, Sobral da Abelheira
Tel. +351 261 968 245
www.4ventos.org/

Retiros 
Refúgios Zen
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Monte Mariposa   
Fonte do Bispo Apartado 787, 
Sta Catarina, Fonte Bispo
Tel. +351 281 971 420
www.montemariposa.co.uk/

Quinta da Calma   
Apartado 3053, Almancil
Tel. +351 289 393 741
www.quinta-da-calma.com

Quinta das Lameiras   
Rua de Fortuínhos, 456, 
São Tomé de Abação Guimarães
Tel. +351 938 241 530
www.quintadaslameiras.pt/

Termas de Monfortinho  
Praia do Porto Novo, Maceira 
Tel. +351 261 980 800
www.monfortur.pt/

Villas D’Agua  
Torre da Medronheira, Olhos 
d’Água, Albufeira
Tel. +351 289 580 000
www.villasdagua.pt

Vale D’el Rei   
Quinta Vale d’El Rei, Lagoa
Tel. +351 282 380 120
www.valedelrei.com/

Martinhal Beach Resort & Hotel   
Quinta do Martinhal, Apartado 54, 
Sagres
Tel. +351 282 240 200 
www.martinhal.com

Hotel & Spa Alfândega da Fé  
Alto da Serra de Bornes, Apartado 
23, Alfândega da Fé
Tel. +351 279 200 260
www.spahotelalfandega.com/

Hotel & Spa Douro River Hotel  
Lugar dos Varais, Cambres, 
Lamego
Tel. +351 254 323 150
www.douroriverhotel.pt/

Hotel as Américas
Rua Eng. Von Haffe, 20, Aveiro
Tel. +351 234 346 010
www.hotelasamericas.com/

Hotel Sul Americano 
Rua Dr. Abílio Torres, 855, Vizela
Tel. +351 253 480 360
www.termasdevizela.com/

Hotel dos Templários
Largo Cândido dos Reis,1, Tomar 
Tel. +351 249 310 100

www.hoteldostemplarios.com/

Viva Marinha
Rua das Palmeiras, Lote 5, 
Quinta da Marinha, Cascais 
Tel. +351 214 829 100
www.vivamarinha.pt/

Hotel Bela Vista 
Rua da Bela Vista 728, Caldelas
Tel. +351 253 360 100
www.termasdevizela.com/

Hotel Cristal   
Avenida Marginal, Praia da Vieira, 
Vieira de Leiria
Tel. +351 275 330 400
www.hotelbelavista.com/

Meliâ Ria Hotel & Spa  
Cais da Fonte Nova, Aveiro
Tel. +351 234 401 000
www.meliaria.com/

Grande Hotel das Caldas da 
Felgueira
Av. António Marques, Caldas da 
Felgueira, Canas de Senhorim
Tel. +351 232 941 740
www.grandehoteldafelgueira.pt/

Hotel de Ílhavo 
Avenida Mário Sacramento,113 
Ílhavo
Tel. +351 234 329 860
www.hoteldeilhavo.com

Hotel Turismo da Covilhã  
Tel. +351 275 330 400
www.naturaimbhotels.com/

Évora Hotel   
Avenida Túlio Espanca, Évora
Tel. +351 266 748 800
www.evorahotel.pt

Monte do Casal   
Monte do Casal, Cerro do Lobo, 
Faro
Tel. +351 289 990 140
www.montedocasal.com/

Monte Velho   
Monte Velho, Carrapateira, Aljezur
Tel. +351 282 973 207
www.wonderfulland.com/
montevelho/#

Colina Verde   
Sitio da Maragota Moncarapacho, 
Algarve
Tel. +351 289 790 110
www.golfcolinaverde.com/

Hotel Quinta do Marco    
Sitio do Marco, Tavira
Tel. +351 281 971 060
www.hotelquintadomarco.com/

Grande Hotel da Curia Golf & 
Spa    
Curia, Anadia
Tel. +351 231 515 720

www.grandehoteldacuria.com/
La Fontaine Hotel    
Rua dos Bombeiros Voluntários, 
nº 80, Esmoriz 
Tel. +351 256 185 482
www.lafontaine-hotel.com/

Casa Branca Beach & Golf 
Hotel
Rua da Bélgica, 86, Praia de 
Lavadores, Vila Nova de Gaia
Tel. +351 227 727 400
www.casabranca.com

Centro de Bem-Estar Quinta de 
Abôl de Baixo
Quinta de Abôl de Baixo, 
Entre-os-rios
Tel. +351 255 613 094
www.quintadeabol.com

Hotel Termas & Spa – Águas 
do gerês
Av. Manuel Francisco da Costa, 
Gerês
Tel. +351 253 390 190
www.aguasdogeres.pt/

Hotel Golf Mar
Praia do Porto Novo, Maceira
Tel. +351 261 980 800
www.ohotelsandresorts.com/

Hotel da Montanha
Monte Senhora da Confiança, 
Pedrogão Pequeno
Tel. +351 236 480 000
www.hoteldamontanha.com/

Centros de 
Formação

Terceira Essência
Rua do Chafariz, Anexo 2, 
Alcabideche
www.3essencia.com/pt/

Carlos Anastácio  
Rua António Pedro, nº 1 A, Lisboa
Tel. +351 916 772 429
www.homeos.pt/

Feng Shui Integrado  
Avª 25 de Abril, 672, 4ºD, Cascais  
Tel. +351 914 442 243
www.fengshuiintegrado.com/

Graça Relva   
Rua Eng. Dr. António Castelo 
Branco, Loja 186-E, Cascais
Tel. +351 969 676 151
www.shantitherapies.com/

Champa.Shala Inernational 
Yoga Studio   
Rua de Xabregas nº 2, Lojas 6/7, 
Lisboa
Tel. +351 218 686 292
http://yogachampashala.
wordpress.com/

Semi Químicos 
Praceta Cândido de Oliveira nº9, 
Póvoa de Santo Adrião, Lisboa
Tel. +351 219 387 146
www.semquimicos.pt/home/

Escola e Associaçao Yoga Om  
Rua 14 de Maio, nº8, São 
Domingos de Rana
Tel. +351 915 216 145
www.yogaom.pt/

Centro Terapias do Porto   
Rua Sá da Bandeira 784 3º dt., 
Porto
Tel. +351 912 062 700
http://centroterapiasdoporto.
blogspot.com/

EMAC Escola Medicina 
Alternativa 
Rua Alexandre Herculano, 351, 
4º andar, Porto    
Tel. +351 225 105 910 
http://emac-edu.com/

Produtos
Naturais

Celeiro do Campo
Avenida Luísa Todi 123, Setúbal 
Tel. +351 265 233 482
http://celeirodocampo.pai.pt/

Kimbanda
Rua da Alegria, 183, Porto
Tel. +351 222 004 579
http://www.kimbanda.com/index.
html

Mirabio
Parque Industrial, Lote 30, 
Boavista dos Pinheiros, Odemira
Tel. +351 283 386 089
www.mirabio.com

Vitalmed – ervanária e Clínica
Rua Camões 345, Porto
Tel. +351 220 964 423
http://vitalmed-ervanarias.pai.pt/

Terra Pura Lda.
Av. Infante D. Henrique,  Edifício 
Beira Rio, Letra P, Lisboa
Tel. +351 218 610 210
http://terrapura.pt/preview/

X-Nat
Edifício Beira Rio 1º Andar, Letra P, 
Lisboa
Tel. +351 218 620 671
www.xnat.pt/principal.html

Alma d’Flor
Rua do Mormugão nº14, loja A , 
Setúbal
Tel. +351 964 160 325
www.almadaflor.pt/

Hotéis
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Os nossos colaboradores

Panda 
Avenida Liberdade C Com 
Palladium-lj 5-A-r/c, Lisboa
Tel. +351 213 479 224
http://panda.pai.pt/

Sítio Biologico
Largo Dom João Crisóstomo, nº4, 
Cantanhede
Tel. +351 231 420 898
www.sitiobiologico.com/

Enetural
Rua dos Bem Lembrados, 
n.º 141 Manique, Alcabideche 
Tel. +351 214 449 670
www.enetural.pt/

Nornatural
Rua do Caires, nº 330, Loja 21, 
Braga
Tel. +351 253 615 308
www.nornatural.com/

Pedro Choy
Rua Eça de Queirós, nº16 B, R/c  
Lisboa 
Tel. +351 213 546 058
http://www.clinicaspedrochoy.
com/

Centro Nenúfar
Avenida 25 de Abril, Bloco 14, Loja 
2,  Portimão 
Tel. +351 282 435 556
www.centronenufar.com/

Silvibel
Rua Ana Maria Bastos Edifício, 
Torres Vedras 
Tel. +351 261 316 274
http://silvibel.pai.pt/

Noa Clinic
Rua Elísio Melo 41,1º, Porto
Tel. +351 220 131 925
http://noaclinic.pai.pt/

Bio Elegance
Rua Morais Soares, 62, Arroios, 
Lisboa
Tel. +351 218 125 278
www.bioelegance.pt/

Clínica incanto
Praceta Gil Vicente, Lt 65, 
Sassoeiros
Tel. +351 918 105 773
www.clinicaincanto.com/

Dermo Clinics
Tel. +351 232 461 091
www.dermoclinics.com/

Mestres de 
Sabedoria

Centro Budista Kamarupa
Avenida Dr. Augusto Duarte Beirão, 
nº11, Loja 1, Castelo Branco
Tel. +351 960 034 321
www.meditar.org/

Budismo Portugal
Rua da Ribeira, 27 - 1ºF Linhó, 
Sintra
Tel. +351 964 837 110
www.budismo-portugal.org/

Clínicas

José Duarte (Terapeuta); Joana 
Graça; Liliana Lopes; Marco 
Baptista; Ana Calção (Alunos 
do 3º ano de medicina tradicional 
chinesa) 
geral@esmot.com / 217 162 046

Joaquim Caeiro 
(Psicoterapeuta da Alma e Life 
Coach)
www.jcaeiro.blogspot.com 
960 059 885

Ana d’Almeida (Terapeuta) e 
Ana Trindade (Terapeuta e 
Professora de Biosaúde)
aniealmeida@hotmail.com  
962 700 979 / anaschoice@gmail.
com – 962 571 366

Lurdes Gallis Costa (Terapeuta)
lurdes_gallis@hotmail.com 
217 976 498 

Nuno Nunes (Formado em 
Medicina Energética/Medicina 
Tradicional Chinesa)
etamc.geral@gmail.com 
913 765 484

Nathalie Durel (Psicoterapeuta)
nathaliedurel@gmail.com 
919 387 411

Sw. Gyanesh (Valter Cardim) 

(Especialista em Antropologia 
– Ramo Cultural e Social)
lisboa@ayurvedica.org 
960 448 999 / 919 075 904

Isabel Maria Refacho
(Terapeuta) 
www.bchillout.com 
214 440 759 

Helena Quinta (Terapeuta)
geralbowen@gmail.com 
 
Tessy Ramos (Formadora de 
Bambuterapia)
geral@yd-estetica.com

Jaquelina Amado (Psicóloga, 
Terapeuta de Bodytalk e 
Abordagem Energético-
Transpessoal)- 963 160 440

Gonçalo Fontoura (Terapeuta)
geral@figueiramansa.pt 
915 823 842

Isabel Leal (Escritora)
www.criancasdeumnovomundo.
com / 937 670 068

Ana Clara Celestino (Terapeuta)
aclaracelestino@gmail.com

Rui Caetano Diogo 
(Terapeuta e Colour Coach)

www.kaleidosol.com 
911 099 991

Isabel Costa (Naturologista  
e Palestrante)
isacosta@netcabo.pt 
966 396 319

Thais Delboni (Psicóloga e 
Terapeuta Floral)
thaisdelboni@gmail.com 
214 684 755

Silvina Paiva (hnfkdnf)
silvinapaiva@gmail.com

Alexandre Gama 
(Consultor em Feng Shui)
alexandre.gama@fluir.pt 
938 469 306

Márcia B. Almeida 
(Responsável pelo site Leite 
da Terra)
leitedaterra@gmail.com 
965 493 081

Rosa Basto (Psicóloga e 
Hipnoterapeuta)
info@rosabasto.com  
225 028 162

Emanuel Afonso (Terapeuta)
emanuel.lisboa@gmail.com / http://

emanuelvieiraafonso.weebly.com
Yosef Rodrigues  
(Professor/Cronista); 
Hannah Diandre (Professora  
do Kabbalah Centre 
de Portugal)
Yosef.rodrigues@gmail.com / 
portugal@kabbalah.com

Augusto Monteiro (Terapeuta)
augustomonteiro_5@hotmail.com / 
912 439 269

Isabel Gonçalves (Life Coach, 
Facilitadora de Desenvolvimento 
Pessoal)
harmonizando@gmail.com 
964 480 280

Isabel Costa (Terapeuta)
www.yogaespacoprana.com 
918 055 157

Svetlana Chetyrina (Terapeuta)
biouniverso@sapo.pt & 967 850 110

Vera Faria Leal 
(Astróloga e Escritora)
harmoniaviva@gmail.com 
965 303 341
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Academia Peter Hess Portugal

“A sonoridade das taças toca o nosso íntimo,  
faz vibrar a alma.

O Som solta tensões, mobiliza as forças de auto-cura  
e liberta energias criadoras.”

Formações básicas e suplementares, sessões de terapia e massagem.

Venda de taças de som Peter Hess e Gongos para terapia 

Ingrid Ortelbach: Directora da Academia Peter Hess Portugal
Contacto: 967241827 / 912329952

www.peter-hess-academy.com.pt  I  www.somdotibete.blogs.sapo.pt

Massagem de 
Som com Taças 

Tibetanas 

Seg. Peter Hess

Quer melHorAr A suA QuAlIDADe De VIDA?

Cláudia Castro | Feng shui Portugal
Consultora de Feng shui tradicional
telf: 91 2365768
http://www.fengshuiportugal.com

O Feng Shui Tradicional, o genuíno analisa a energia dentro dos 
imóveis. Com o ano da construção e os graus magnéticos do 
local, localiza-se os 8 sectores cardeais dentro da sua Habitação/
Empresa e sabe-se onde se situa a energia da prosperidade, 
relacionamentos, de sáude, da doença, das percas financeiras, 
etc...

Os objectos, cores e formas contidos no interior e exterior dos 
sectores cardeais estão a influenciar positiva ou negativamente 
essas energias e estas por sua vez tem influência sobre si e 
resultam no que está a viver hoje.

Com uma consulta de Feng Shui genuíno, o Tradicional dizemos-
lhe o que colocar em cada sector para potenciar as energias 
positivas e reduzir os efeitos das negativas. A harmonização é 
sempre feita com objectos, cores e formas dos 5 elementos da 
natureza: metal, terra, fogo, madeira e água.

Melhore a sua vida HoJE, marque já uma consulta connosco:

Coaching . Formações  
terapias . Meditação

reiki

oEiras I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Marque já a sua consulta de 
Reiki com DaviD RoDRigues

  VILLA HOSTILINA

  KOSMOSGYM

TURISMO NO ESPAÇO RURAL / TURISMO DE SAÚDE

��������	�  	��������  �  �������  �  �����  �  ��������  � 
������������	�  ��  �����  ������  �   ���������  �  �������� 
�����	���  �  ��	�����  �   ��!�������  !��"���  �  ��	��#$� 
!�������	���  ������"�� � ��"��"����	� ��   ��	���%�&
Saiba tudo em www.villahostilina.com

Tlf.: 254 612 394  *  Email: villahostilina@gmail.com

Coaching . Formações  
terapias . Meditação

reiki

oEiras I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Marque já a sua consulta de 
Reiki com Cátia FeRReiRa
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i Venda de Produtos Naturais
i Acupunctura Terapêutica e Estética

i Naturopatia 
i Nutrição/Homeopatia

i Osteopatia
i Reiki - Cura Quantica

i Comportamento Alimentar
i Psicologia

i Massagens Terapêuticas e Relaxantes

Massagens Low Cost Segundas - 25,00€ 
Quartas - 20,00€ e Sabádos - 20,00€

Horário: De Segunda a Sexta das 9:30 às 21:00h
Sábados 10:00 às 18:00h

Praça Infante D. Pedro nº 15 A               
1495-149 Algés (Perto dos Bombeiros Voluntários)
Telem: 929 037 001 / 912 154 786
www.oficinadocorpo.com.pt.      oficinadocorpo.alges@gmail.com

INSTITUTO 
NEURO QUANTUM

INSTITUTE

www.neuroquantum.net
jjlupi@jjlupi.com

Venda / Assistência / Formação

Terapia Quântica                       SCio
BioFeeDBaCK  eleCTro-FiSiolÓgiCo aVanÇaDo

Avaliação Holistica Integral
Teste e reequilibrio dos Quatro niveis de Bem estar

Fisico, Mental, emocional e energético
ÚNICO CENTRO de ASSISTÊNCIA TÉCNICA CERTIFICADA em PORTUGUÊS

Venda / Formação / Assistência 
Representantes Directos Exclusivos desde 2002

Biolaser
Pré-Diagnóstico e Orientação de Diagnóstico
Mais Barato, Mais Convencional - em Português …

ForMaÇÕeS :                   Terapia Quântica  Bases e aplicações
Feng Shui da Mente 
exploração Básica do Cérebro com Pnl e Coach

Telf : Portugal (+351) 924 111 938 / Brasil (+55- 21) 9839-1988

Instituto
NEURO QUANTUM

Institute

www.neuroquantum.net
jjlupi@jjlupi.com

Venda /Assistência /Formação

TERAPIA QUÂNTICA

SCIO

BioLaser

BIOFEEDBACK ELECTRO-FISIOLÓGICO AVANÇADO

Avaliação Holística Integral
Teste e Reequilibrio dos Quatro 
Níveis de Bem Estar Fisico, Mental, 
Emocional e Energético

ÚNICO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
CERTIFICADA EM PORTUGUÊS

Pré-Diagnóstico e Orientação de Diagnóstico
Mais Barato, Mais Convencional - em Português ...

FORMAÇÕES:

Venda / Formação / Assistência
Representantes Directos Exclusivos desde 2002

Terapia Quântica Bases e Aplicações
Feng Shui da Mente
Exploração Básica do Cérebro com PNL  e Coach

Telf: Portugal (+351) 924 111 938 / Brasil (+55-21) 9839-1988

INSTITUTO 
NEURO QUANTUM

INSTITUTE

www.neuroquantum.net
jjlupi@jjlupi.com

Venda / Assistência / Formação

Terapia Quântica                       SCio
BioFeeDBaCK  eleCTro-FiSiolÓgiCo aVanÇaDo

Avaliação Holistica Integral
Teste e reequilibrio dos Quatro niveis de Bem estar

Fisico, Mental, emocional e energético
ÚNICO CENTRO de ASSISTÊNCIA TÉCNICA CERTIFICADA em PORTUGUÊS

Venda / Formação / Assistência 
Representantes Directos Exclusivos desde 2002

Biolaser
Pré-Diagnóstico e Orientação de Diagnóstico
Mais Barato, Mais Convencional - em Português …

ForMaÇÕeS :                   Terapia Quântica  Bases e aplicações
Feng Shui da Mente 
exploração Básica do Cérebro com Pnl e Coach

Telf : Portugal (+351) 924 111 938 / Brasil (+55- 21) 9839-1988

TERAPIAS 
ALTERNATIVAS

vReiki  
vOsteopatia  
vAcupunctura

vTui Na  
vAyurvédica

Tel: 21 757 26 35 - 96 233 12 32

email: clinicabambusa@gmail.com

Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Marque já a sua consulta de 
CoaChing com Maria Melo
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Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Viva sem dores. Consulta de 
osteopatia / fasciaterapia

com BrUNo GoNÇaLVes

d Classificados d 

COGITOCLÍNICA - HIPNOSE CLÍNICA LISBOA
(Formação: London College of Clinical Hypnosis)

As fobias instalam-se em consequência de situações emocionais fortemente negativas. A convicção negativa concebida é guardada no 
subconsciente, desligando-se do pensamento dinâmico e de novas aprendizagens, tendendo a estacionar. 
As terapias comportamentais - cognitivas, como a hipnoterapia identificam a crença negativa associada á fobia e reenquadram-na, 
conduzem á alteração dos significados dos sintomas e das emoções e promovem novos estados comportamentais. Permitem assim, 
ao paciente retornar a uma vida tranquila e livre de condicionalismos.

As fobias tornam-se, por vezes, bastante limitativas, como é o caso da fobia social (receio de ser avaliado pelos outros), ou da agorafobia 
(temor de se afastar do seu local de segurança – a casa), frequentemente associada aos ataques de pânico ou às depressões, da fobia do compromisso 
(por vezes associada a perdas como morte, divorcio, perda de confiança, etc.) claustrofobia (medo de ficar fechado) e muitas outras.

Em hipnoterapia as perturbações do foro emocional, ou comportamental com origem psicológica, têm potencial cura.

A hipnose clínica é uma forma EFICAZ e NATURAL de:
resolver a depressão, as fobias, os ataques de pânico; potenciar o auto-conhecimento, fazer regressão, 

terapia a vidas passadas; potenciar a memória, deixar de fumar, fazer dieta, tratar disfunções psico-sexuais;  
preparação para o parto; etc. 

Na primeira consulta é feito p ensino da auto-hipnose.

www.cogitoclinica.net / cogito.clinica@gmail.com
Tel. 969410394

96 047 84 73 ou 91 997 63 67
info.maodanjo@gmail.com

www.maodanjo.weebly.com

Clientes do  Guia Zen usufruem de 10% de desconto em Cursos e Workshops e  25% em 
Massagens

Praceta Dom João I, 112-A
São Domingos de Rana, 2785-379

+351 21 442 0197

Fundação Casa Índigo

www.casa-indigo.com
índigo@casa-indigo.com
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Se quiSer anunciar neSta Secção  de claSSificadoS contacte:  213 805 033

d Classificados d 

www.terracristal.com
Missão:
l���Acompanhar cada um na sua auto-cura, na busca da paz 

interior e da unidade com a vida
l�Apoiar ideias e projectos para a Nova Terra.
l�Assistir no desenvolvimento da Vida baseada no Coração

Actividades:
l�Meditação de Amor pela Terra
l�Terapia Multidimensional
l�Workshops de Evolução Pessoal
l�Tecnologias para o Bem-estar e a Harmonia Pessoal
l�Promoção da Qualidade de Vida e da Paz interior

Sede em Lisboa:
Espaço Onda de Vida
Rua Frei Amador Arrais,  
nº14 R/Ch Dto - Lisboa
website - www.ondadevida.com

Contactos:
João Carlos Paliteiro - 96 889 0698 / 91 789 8887   
joaocarlos.terracristal@gmail.com
Helene Abiassi - 91 884 7995 / 96 409 1720  
leni.abiassi@gmail.com

Sede em Coimbra:
Centro Terra Cristal Coimbra
Rua Pêro Vaz de Caminha,  
nº87 R/Ch Loja - Coimbra
www.terracristalcoimbra.com

Evolução da consciência humana 
multidimensional na Unidade

Centro terapias do porto   

Terapias
l Multidimensional   l aconselhamento espiritual   
l Limpezas energéticas  l reiki com Cristais    
l sete raios  l acesso registos akashicos   
l Naturopatia

CUrsOs
l reiki  
l Xamanismo  
l radistesia  
l Leitura aura  
l Tarot

centroterapiasdoporto@vodafone.pt  912062700  /  939184716
Rua Sá da Bandeira 784 3º dt. tras  Porto

 

 

 

 

 

 

 

    
   

 

 

        

   
 

Contactos: 
Email: su.segredos@gmail.com 
Site: www.susegredos.pt.to  Tlm: 96 389 13 03 
Local: Espaço Arte de Viver - Av. E.U.A. Nº 32 10º Atelier - Lisboa 
 

Susana Camba 

“Su Segredos” 

Cursos de Tarot Terapêutico 

Estudo dos Arcanos Maiores e Menores 

Consultas de Tarot Terapêutico 

Individuais, Kármicas e de Relacionamento (Duas Pessoas) 
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Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Marque já a sua TERAPIA 
ENERGÉTICA com FIlIPA NEvEs

Certificada pela
Barbara Brennan School of Healing

Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Marque já a sua consulta de 
TERAPIA dE REssoNâNCIA

Rua S. João, n.º 244 
(Zona da Boavista) 
4100-450 Porto

LoJa
w�Dietética  w�Cosmética  w�Livros  w�CDs

EStétiCa
w�tratamentos inovadores corpo / rosto  

(celulite, gordura localizada, rugas, flacidez, etc)
w�Cavitação (lipoaspiração não invasiva)
w�Radiofrequência  w�terapia oxigénio
w�Drenagem linfática

SaúDE
wMedicina informacional  wVEi - análises  
wConsultas de nutrição / emagrecimento  
wMedicina anti-envelhecimento  w�Naturopatia
w�Psicologia (PNL, hipnose)

tERaPiaS CoMPLEMENtaRES
wastrofilosofia  wauto conhecimento
wReiki  wWorkshops  wConsultoria de imagem

tfn: 22 618 29 35 
tlm: 91 585 06 76
harmonyadoser@gmail.com

www.harmonya.pt
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decoração & ambiente

Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Marque já a sua consulta de 
Reiki e/ ou LeituRa da auRa 

com Sofia MaRtinS

d Classificados d 

Consultas e tratamentos
Amândio Figueiredo
Professor, Terapeuta

Associação Portuguesa de Ayurveda

e-mail: onitoz@gmail.com  I  Tlms: (+351) 910676160/968139096/929263088

Associação Portuguesa
de Ayurveda

PRATIQUE YOGA
Damos aulas privadas e /ou grupo 

(na zona de Sintra e Lisboa)

Francisco 
Rodrigues
Ashtanga Yoga

Telm: 910663767

Marina R.
Hatha Yoga

Telm: 919849634Manel 
Rodrigues 
Anusara Yoga 

e Acro Yoga

Telm: 910558273
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d Classificados d 
Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Viu no Guia Zen alguma terapia
que pretende experimentar?

Contacte-nos!
Estamos ao seu dispor

Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Marque já a sua consulta
EmpowErmEnt coaching

com isabEl gomEs

Coaching . Formações  
Terapias . Meditação

Reiki

oeiRas I www.akademiadoser.com I 962 777 321

Vivencie uma sessão individual de:
constelações familiares ou organizacionais

terapia de regressão ou hipnoterapia médica
Por  maria dE Fátima da luz

www.hidrolinfa.pt 
220990957 I 211952146
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Contacto:  tania_cerqueira_1@hotmail.com 

Siga-nos também 
através do Facebook

Assine já 
e receba um perfume Dreams Unlimited

+

*

Receba 12
revistas
por apenas

30€

Oferta
no valor de

25€

Consciência e Harmonia

PROMOÇÕES  
WORKSHOPS
(Veja a página 40 e 56)

ANTÓNIO NUNES,  
Director de Operações 
da Remax Portugal  «Somos seres espirituais a viver experiências terrestres»

JOELI
Publishing

A SUA REVISTA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Consciência e Harmonia

JOELI
Publishing

Número 28    Mai 2011
Mensal  Ano III    3€ (Cont.)

Espiritualidade
Abandone o medo 
e A zAngA/rAivA

Feng Shui
descubra o poder 

mágico dos 
AromAs

Nutrição  
comer para 
emAgrecer

Trabalho
Aprenda a  
se relAcionAr  
com os outros

Reiki
saiba como  
coAbitA o bem  e o mAl dentro de cada um de nós

2012
o Ponto zero na 

Humanidade

«Sermos altruístas, sinceros e directos é o melhor que podemos ter»

Vanessa 
Oliveira

Comportamento?Porque temos 
dificuldAde 
em dizer «não»?

28 maio:
Workshop para crianças  

e jovens por apenas 15€ 
pág. 32

Promoções workshops
na apresentação 

Zen Energy

20 a 22 maio:  

Workshop Valoriza+TE  

por apenas 10€ 
pág. 6

receba um 
perfume 

veja  
como no 
interior 

Nathalie Durel, 
psicoterapeuta   
«As pessoas conseguem ter mais ferramentas para viver no dia-a-dia»

Métodos de 
relaxamento  
Exercícios e dicas 
anti-stress

ZEN 028-Capa.indd   3

15-04-2011   13:41:04

Consciência e Harmonia

PROMOÇÕES  

WORKSHOPS
(Veja a página 40 e 56)ANTÓNIO NUNES,  

Director de Operações 

da Remax Portugal  

«Somos seres espirituais a viver 

experiências terrestres»

A SUA REVISTA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Consciência e Harmonia

receba um 

perfume 
veja  

como no 

interior 

Feng Shui
Conheça o significado 

das Cores

Auto-estima
Aprenda as 

téCniCAs pArA 

reCuperá-lA

Grafologia
Descubra a sua 

personalidade

Viva o 
presente

sinta-se mais 

tranquilo no seu 

DiA-A-DiA 

Amor  
será que se 

AprenDe?

Alimentação
saiba tudo  

sobre o leite  

De sojA

Vencer a 
frustração 
Aprenda a valorizar 

a sAtisfAção 

internA

Vicky
Fernandes
«A confiança favorece muito mais 

uma pessoa do que a beleza»

Realização 
pessoal
o que é que  

nos motivA?

Rosa Basto, psicóloga  

e hipnoterapeuta   
«As pessoas que me procuram estão 

inseridas nos quadros de fobias e medos»

Aperfeiçoamento  

Crie metas diárias 

e tente cumpri-las

Número 29    Jun 2011

Mensal  Ano III    3€ (Cont.)

*Limitado ao stock existente.

73 Assinaturas.indd   97 17-05-2011   16:41:01



98 d Guia ZEN 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE DIAGNÓSTICO
Através do diagnóstico do pulso, da língua, da íris, do rosto e da mão.

TERAPIA DA RESPIRAÇÃO
Um método de reeducação respiratória constituído por sequências de 
movimentos e ritmos respiratórios que dissolvem tensões na musculatura 
profunda e desbloqueiam e reabilitam a respiração. Os benefícios 
dividem-se entre físicos, emocionais, mentais e espirituais.

MEDICINA ORTOMOLECULAR
A medicina ortomolecular é uma medicina preventiva, que pode 
contribuir em muito para retardar e amenizar o envelhecimento e as 
sequelas do processo degenerativo das células.

REIKI-WAVE (CURA EM ÁGUA)
Graças ao reiki, existem diversas maneiras de cura, nas quais a sua 
aplicação na água tem uma finalidade terapêutica: A atenuação de 
dores reumáticas, neurológicas, doenças respiratórias, depressões  
e neuroses. 

MUSICOTERAPIA
Uma terapia que faz uso da música, ou de parte dos seus componentes: 
da melodia, do som, do ritmo e da harmonia, com o objectivo de alterar 
positivamente o estado emocional, físico, comportamental e cognitivo 
através das respostas activadas pela música.

MASSAGEM DESINTOXICANTE  COM MEL
Com propriedades calmantes e cicatrizantes, o mel tem sido usado cada 
vez mais em terapias alternativas, promovendo sensação de bem-estar e 
retirando as impurezas do corpo.

MEDITAÇÃO NA GRAVIDEZ
Uma prática que ajuda a reduzir a ansiedade nas futuras mães.  
Veja como tirar proveito dos benefícios desta prática.

PILATES
Através da prática regular de pilates é possível melhorar e aumentar a 
eficácia dos nossos movimentos, alcançar uma melhor postura, mais 
força e tonicidade.

VACUOTERAPIA
Uma técnica que realiza uma sucção sobre a pele através de ventosas 
que têm formas e diâmetros diferentes e que podem ser utilizadas em 
diversos tipos de tratamentos.

TAROT  TERAPÊUTICO
Actualmente, o tarot pode ser utilizado com a vertente terapêutica, 
acompanhamento e aconselhamento psicológico, emocional, mental, 
espiritual e físico. 

PRÓXIMA  EDIÇÃO
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