COMO A TERAPIA HOLÍSTICA PODE AJUDAR?
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Qual o caminho que devemos seguir rumo a
nossa evolução?
Qual é o caminho que nos trará a tão sonhada
Felicidade e Paz interior?
Que caminho é esse que buscamos tanto?
Quando falamos de caminho, muitos
questionamentos vêm as nossas mentes.
Procuramos algo que muitas vezes não
sabemos o que é e muito menos onde está. Mas
a sensação da busca é incessante e sabemos

1.INTRODUÇÃO
O Caminho

que temos que dar um passo nessa
direção. Assim foi comigo e assim será com
muitos, pois é inerente do ser humano o
caminho da evolução.
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Nessa busca fui descobrindo com o meu
caminhar que as trilhas são muitas. E cada
trilha escolhida abre uma portinha, e
dentro de cada uma dessas portinhas
existe um Universo a ser explorado.
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1.INTRODUÇÃO
O mais importante é esse impulso de ir em
busca, de estar aberto a trilhar o caminho.
Esse caminho nada mais é que o
autoconhecimento. E é por isso que busquei
as terapias holísticas. A palavra holística
significa o todo. E para evoluirmos temos que
nos ver como um todo que somos. Precisamos
encontrar dentro de nós onde está essa tal
felicidade, essa tão almejada Paz Interior que
tanto ouvimos falar. E Ela existe, sim. Ela
existe! Mas o caminho do autoconhecimento
nem sempre são flores. Vamos nos deparar
com sentimentos, com aspectos sobre nós

mesmos que nem sempre nos orgulhamos.
Muitas vezes vamos nos perceber egoístas,
julgadores e vamos entrar no vitimismo
procurando os culpados por nossas dores e
frustrações. Vamos nos deparar com crenças
limitantes que nos travam e paralisam. E será
duro percebermos o quanto somos falhos. Mas
esse é o primeiro passo, o
enfrentamento. Temos que aceitar que essas
coisas fazem parte de nós. E a partir do
momento que colocamos Luz nisso, esse
aspecto deixa de ser inconsciente e reativo.
Fica muito mais fácil lidar com algo que
conhecemos do que com algo que não
conseguimos identificar. A cada dia sinto mais
e mais a importância do caminho.

A BELEZA DA VIDA E A FELICIDADE NÃO ESTÃO
SOMENTE NO OBJETIVO A SER ALCANÇADO E SIM
NOS PASSOS QUE SÃO DADOS.TE CONVIDO A
TRILHAR ESSE CAMINHO. A SE ENTREGAR AS
EXPERIÊNCIAS DA VIDA E A DAR UM PASSO EM
BUSCA DO SEU AUTOCONHECIMENTO. CADA PASSO
DADO, CADA ENFRENTAMENTO É UMA VITÓRIA

2. COMO SABER SE A TERAPIA
HOLÍSTICA É PARA MIM?
A terapia holística sempre despertou o
interesse de adeptos de outras formas de
terapia e buscadores de autoconhecimento,
porém com o aumento crescente de
procedimentos complementares alternativos
(holísticos) sendo reconhecidos e ofertados
pela rede médica do SUS (Sistema Único de
Saúde), as técnicas vem se popularizando
cada dia mais e ganhando novos adeptos.
Reiki, meditação, acupuntura, florais, yoga,
homeopatia, são só algumas das muitas

técnicas (vamos falar mais delas no próximo
capítulo) que já são reconhecidas pela OMS
(Organização Mundial da Saúde) e praticadas
pelo SUS. Vale ressaltar que dentro do
paradigma holístico e até mesmo legal, o
terapeuta não é médico, por isso os
tratamentos holísticos são complementares
aos prescritos pelo médico e juntos, atuam na
cura e harmonia do indivíduo de forma
integral.
Se você já ouviu falar e tem interesse em
conhecer mais ou ainda não conhece e quer
entender se a terapia holística é para você,
esse e-book vai te ajudar. Acreditamos que há
momentos em que nos questionamos se

determinado caminho é o mais acertado para

parte de algo maior, a terapia holística é para

nós e ter informação sobre o caminho nos

você.

auxilia e ampara na escolha.
O homem moderno perdeu a habilidade em se
Há muitos motivos que podem conectá-lo as

conectar a sua essência. Alguns a chamam de

técnicas holísticas. Listamos aqui apenas

intuição, outros de alma, mas independente de

algumas que tocaram nosso coração quando

como a conheça, a essência humana é Amor e

optamos por este caminho, e esperamos que

Luz. Embora vivamos essa existência a

possa tocá-lo também.

completa dualidade das coisas, o ser humano
em sua essência é pura Luz e Amor. Se você

Holística vem do grego HOLOS que significa

busca se conectar a sua essência e ter clareza

TODO, logo, a terapia holística cuida do ser em

dessa conexão, a terapia holística é para você.

sua totalidade, considerando todos os
aspectos envolvidos - físico, emocional,

Assim como todo o seu entorno, somos fruto

mental, espiritual. Se você acredita que a vida

da natureza. Até podemos torcer o nariz para

é maior do que se pode ver e que fazemos

isso, mas somos. Eu sou. Você é. Ir contra a

natureza do ser, é nadar contra a maré. Por

nesta jornada. Se você acredita que a cura é

que digo isso? Porque somos cíclicos. Somos

atemporal e pode ser acessada por diversas

verão, outono, inverno e primavera.

formas, a terapia holística é para você.

Tempestade, trovão, raio e arco-íris. Somos o
todo. Se você se interessa pela natureza e

Essas são apenas algumas reflexões que

como toda essa conexão se dá no seu

podem levá-lo ao caminho de curas

cotidiano, a terapia holística é para você.

holísticas, mas se ainda assim tiver dúvidas,
não hesite em conversar com uma de nossas

Somos a soma de tudo o que vivemos. Dos
nossos antepassados. Da humanidade.
Enxergar-se e se compreender como peça
desta grande engrenagem é tarefa complexa e
desafiadora, mas nem por isso deixa de ser
divertida e instigante. Para alguns, ter com
quem contar e ferramentas que possam
auxiliar, garantirão maior confiança e harmonia

terapeutas.

3.EXISTEM VÁRIOS CAMINHOS
DISPONÍVEIS: MEDITAÇÃO,
CRISTAIS, NATUREZA…
Então

eu

aqui

pensando,

matutando

e

não

conseguindo conectar com nada. Que loucura!!!!!
Eu que sempre fui a incentivadora, a criativa, ..... de
repente

me

vejo

estranha,

com

pensamentos

obtusos.
Diante

da

conhecimentos

proposta
vividos,

de

escrever

experimentados,

sobre
para

colaborar com o corpo de um projeto;... me senti
estranha... sem conseguir me conectar,... sem trazer
nenhuma contribuição... aí me senti vazia, duvidando
de minha experiência e capacidade...
E nesta hora comecei a entender o quanto estava
precisando esvaziar, sim esvaziar!

Para poder me preencher! Sim! Me preenche de mim
mesma.
Tinha que tomar algumas decisões e me comprometer e
estava me escondendo,... tentando justificar a não escrita.
Mas de novo, fui capturada pela percepção da vontade da
“permanência”,... e uma grande contradição se apresentou.
“E Eu que digo tanto da necessidade de se reinventar e
quando

me

deparei

com

a

possibilidade

da

impermanência, entrei na “loucura”!!!
Eu que conheço tantos recursos, várias possibilidades da
Nova Era...”
Cheguei a me perguntar:
“Você é uma farsa ou uma força?
Você é uma águia ou uma galinha ?( Rubens Alves)”
E aí pensei, senti, refleti, baguncei, pensei novamente e
comecei a respirar... e aceitar que em todo momento que
buscamos a evolução, o autoconhecimento,... a cada etapa
da jornada, novas ferramentas são necessárias.

E em todo processo de transformação várias

E é aí que entram todas as técnicas,

fases acontecem e nos checam para ver se

métodos e terapia holística, que nos fornecem

estamos verdadeiramente prontos para içar

instrumentos a mais, para atravessar está

novos voos.

trajetória chamada VIDA!

Assim como a borboleta que pode voar voos
lindos e livres, antes precisou passar por
vários processos, desde de se rastejar como
lagarta, ficar no confinamento do seu casulo
e libertar deste, com a sua própria força,
para que suas asas se tornem firmes e fortes
e voe os mais lindos dos voos. E a
impermanência se instala.

A cada momento vivido e de acordo com sua
necessidade, uma técnica/ método/terapia
holística pode se encaixar e auxiliar nesta
jornada, porque o princípio que rege todas as
terapias holística estão no ver o Ser como um
todo, nos seus processos,desafios e missão.

.. É ajudá-lo na compreensão do seu Ser com a sua energia e potencialidades.
... É saber que cada desafio enfrentado, dependendo da consciência, pode ser
libertador ou somatizar até mesmo adoecer de maneira crônica.
As terapias holística de uma forma geral, convida o Ser a repensar no seu processo e no seu
desdobramento. Trazendo a consciência de que todas estas ferramentas servem como
facilitadoras para seu bem estar e com maior eficiência quando nos comprometemos com o
processo. E que para chegarmos no voo livre e libertador, temos que passar por todas estas
fases e que com a ajuda de uma terapia holística, abrevia e traz mais recursos para está tal
empreitada, que é a VIDA.

TÉCNICAS HOLÍSTICAS
Terapeutas & Parceiros
Análise Corporal

Fitoenergética

Apometria

Mesa Quântica Estelar

Aromaterapia

Meditação

Aura Master

Método Meir Schneider

Auriculoterapia

Numerologia

Coaching Holístico

Pindas Chinesas

Cones de Cera

Práticas Xamânicas

Constelação Familiar

Radiestesia e Radiônica

Cura Quântica Estelar

Reiki

Cromoterapia

Tarô Terapêutico

EFT / Ho'oponopono

Terapia Reichiana

EMDR

Thetahealing

Essencias Florais

Yoga

ANÁLISE CORPORAL
A análise corporal trabalha a mente e o corpo,
pois acredita que o que afeta o corpo também
afeta a mente e vice versa. Utiliza a combinação
de exercícios físicos específicos e respiração para
retirar

ou

diminuir

bloqueios

emocionais

conscientes ou inconscientes, baixa autoestima,
crises

de

pânico,

compulsivos.

ativando

transtornos
o

fluxo

obsessivos
energético

e

renovando a energia vital, trabalhando os corpos
físico, emocional e mental.

de

intimidade,

curar

dificuldades

sexuais e aprender formas novas de se relacionar
com os outros.

gesto, respiração, movimento, expressão), pois
indica o caminho para a personalidade. O
trabalho corporal inclui limites, aterramento e
a compreensão das tensões musculares. O
objetivo da terapia é proporcionar a ausência
de sintomas e aumentar a vitalidade, prazer,
alegria, amor e saúde vibrante.
Terapeuta:
Erika Martorelli @erika_martorelli | (11) 99933-

Ajuda a liberar as tensões musculares, melhorar a
capacidade

O foco está na linguagem corporal (postura,

7473
Sarita Médici @saritamedici | (11) 99950-0172

APOMETRIA
A apometria de ancoragem é, primeiramente,

sintonizam com o terapeuta para que todo o

uma técnica de limpeza dos nossos corpos

trabalho possa ser acessado e realizado. Ao

energético-espirituais

que

fim da sessão, passa-se o conteúdo contando

vivemos e trabalhamos, além de realizar, quando

o que foi visto, sentido, limpo e aberto, a

necessário, desobsessão, quebra de magias e

pedido das esquipes espirituais, na vida da

influências externas que possam estagnar áreas

pessoa. Além disso, há um retorno sobre os

da

pedidos específicos do cliente. Geralmente,

nossa

vida.

e

Depois

dos

disso,

ambientes

investe-se

na

abertura de caminhos para que os fluxos de

também

chegam

canalizações

com

saúde, trabalho, relações, projetos específicos

mensagens, exercícios, meditações, orações,

sigam sem impedimentos e estejam conectados

de acordo com as características de cada

com uma rede de maior abundância divina.

cliente, para que ele possa estar cada vez
mais perto da sua essência divina e seus

Na técnica, que pode ser feita a distância ou

propósitos nessa encarnação.

presencial, o cliente só precisa estar deitado com
os olhos fechados e as equipes espirituais o

O objetivo maior é estarmos cada vez mais

APOMETRIA
conectados
interferência
passos

com
para,

precisos

o

nosso

espírito

e

sem

naturalmente,

darmos

em

da

busca

autorrealização.
Terapeuta parceiro: Bruno Goularte
@brunogoularte06 | (11) 9511-45976

os

nossa

AROMATERAPIA

propriedades aromáticas (mostrando que há

A Aromaterapia praticada desde o antigo Egito, e

ligação

outros diversos povos,

sentimentos/lembranças).

atua por meios de óleos

entre

olfato

e

essenciais puros, extraídos de folhas, flores e
efeitos

Os óleos essenciais podem trazer benefícios

terapêuticos e físicos já estudados e comprovados

na parte EMOCIONAL como: Relaxamento,

pela ciência. Está dentre as 29 práticas Integrativas

melhorar humor, depressão, concentração,

plantas

medicinais,

complementares

e

proporcionando

recentemente

ministério da Saúde,

inclusa

pelo

para pacientes no Sistema

ansiedade, estimulantes.
benefícios

na

No FÍSICO traz

estética,

podem

ser

Anestésicos, Anti-bactericidas, aliviam vias

Único de Saúde (SUS).

respiratórias,

efeitos

em

casos

menopausa,

a mensagem diretamente ao Sistema Límbico que

diretamente na dor como o óleo de Hortelã

é a parte do sistema nervoso responsável pelas

Pimenta para dor de cabeça e o Menta e

emoções,

Eucalipto,

memória

comportamento, o cérebro reage a essas

e

musculares.

muito

alguns

da

Ao inalar esses óleos, os canais olfativos mandam

aprendizado,

e

amenizam

usado

para

agem

dores

AROMATERAPIA
A Aromaterapia pode ser utilizada todas as vezes
que você

sentir necessidade de algum efeito

terapêutico para sua vida, de forma totalmente
natural e sem efeitos colaterais,

o ideal é

procurar auxílio de um profissional para que te
ajude,

a usar o (s) óleos (s) , que mais se

encaixem ao seu momento.
Terapeuta parceira: Débora Nesso
@maosdeluz.therapia | (11) 9-75064931

AURA MASTER
Aura Master é uma nova técnica terapêutica

cada sessão de um e no máximo três fluxos,

rápida para ativar poderes ocultos de auto cura

conforme a necessidade. Os resultados são

emocional, mental e espiritual.

sentidos rapidamente.

No nosso campo energético existem poderes

Terapeuta: Sarita Médici

ocultos que não acessamos, e através desta

@saritamedici | (11) 99950-0172

técnica temos a possibilidades de acessar e
modificar, limpando e conectando com nossa
matriz original.
A Aura Master traz a possibilidade, de acessar e
ampliar o seu campo energético.
Proporcionando equilíbrio e novas conexões.

Existem vários fluxos, podendo ser usado em

AURICULOTERAPIA
A auriculoterapia é uma técnica terapêutica da

tratamento

Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que estimula

problemas

pontos específicos no pavilhão auricular com o

respiratórios, cardíacos, urinários, digestivos,

objetivo

hormonais, entre outros.

de

diagnosticar,

prevenir,

aliviar

de

vícios,

tensão

reumáticos,

sintomas e tratar problemas de saúde física,
psíquica ou emocional. É muito utilizada na

Terapeuta: Erika Martorelli

assistência à saúde, tanto para prevenção como

@erika_martorelli | (11) 99933-7473

em aspectos curativos.
O tratamento é feito pela estimulação de pontos
específicos através de agulhas, laser, esferas ou
sementes de mostarda para aliviar dores ou
tratar

diversos

problemas

físicos

ou

psicológicos, problemas de saúde como dores
crônicas ou dores agudas, crises psicológicas,

muscular,
problemas

COACHING HOLÍSTICO
O Coaching é um método muito conhecido e
usado por pessoas e empresas que buscam o
desenvolvimento
Além

de

humano

em

sua

proporcionar

plenitude.

equilíbrio

e

aprimoramento em todas áreas da vida, amplia a
consciência de si e das relações
No

Coaching

processo

Holístico,

tradicional

de

o

O

coaching

Coach

mescla

o

Coaching

com

as

não

é

uma

terapia

holística, mas também promove uma expansão
na

consciência,

pessoal.
O processo de Coaching tem como objetivo o
desenvolvimento

pessoal

através

do

autoconhecimento. Para isso, usa diferentes
ferramentas que ajudam a: dar um sentido a

Terapias Holísticas para acelerar o processo de
evolução.

autoconfiança, coragem e desenvolvimento

desbloqueios

mentais

emocionais, aumento na autoestima e na

e

sua

vida;

definir

descobrir
metas

propósito

e

sonhos;

e

missão;
entender

potencialidades. É um recurso para quem
está

precisando

dar

um

salto

profissional e/ou pessoal!
Terapeuta: Letícia Lima
@letlima.terapias | (11) 99163-0007

na

vida

CONES DE CERA
É

uma

técnica

natural,

pensamentos e emoções, clareia a mente,

utilizada para tratar problemas nos ouvidos, nariz

aguça os sentidos, aumenta a sensibilidade e

e garganta como sinusite, rinite, otite, alergias

intuição.

respiratórias,

milenar

enxaqueca,

de

medicina

ansiedade,

estresse,

insônia, labirintite, zumbido e alguns tipos de

Terapeuta: Erika Martorelli

surdez, entre outros.

@erika_martorelli | (11) 99933-7473

Tem efeito calmante, bactericida, limpa os canais
respiratórios e proporciona grande alívio, além de
melhorar o sistema imunológico e ajudar no
combate de inflamações e infecções.
No campo emocional e energético é utilizado para
limpeza, desobstrução dos canais, alinhamento de
chakras, harmonização e equilíbrio de

É

CONSTELAÇÃO FAMILIAR
É um método terapêutico fenomenológico criado
por Bert Hellinger. A Constelação Familiar auxilia
no

esclarecimento

de

problemas

familiares,

problemas de relacionamento e brigas, doenças,
problemas

com

dinheiro,

relacionamentos

abusivos, conflitos empresariais e qualquer outra
questão que esteja impactando negativamente a
vida das pessoas, transferindo-se de geração a
geração. A Constelação Sistêmica pode te ajudar
a

desemaranhar

caminhos,

estes

fazendo

um

problemas
lindo

e

trabalho

abrir
de

consciência e harmonização através de ordens do
amor,

promovendo

a

ordem

e

o

equilíbrio,

restaurando e resgatando o fluxo amoroso.

uma

abordagem

que

auxilia

na

compreensão e quebra de padrões negativos
de comportamento individuais e em grupos
de pessoas, através de suas gerações.
Realizada em grupo ou individual, presencial
ou online.
Podendo

ser

realizada

na

água,

onde

o

campo morfogenético é determinado pela
água.
Terapeutas:
Sarita Médici @saritamedici | (11) 99950-0172
Odete Zanco @odetezanco_aservicodavida |
(11) 99979-0868

CROMOTERAPIA
Reconhecida desde 1976 pela Organização

Cada cor é um fragmento de Luz com uma

Mundial da Saúde, e recentemente inclusa

frequência diferente. Dos espectros que

pelo

vão do vermelho ao violeta, produzem os

ministério

da

Saúde,

dentre

as

29

práticas integrativas e complementares, para

efeitos

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a

organismo relacionado aos chacras, que

cromoterapia é uma terapia quântica, que age

absorvem energia para dentro do corpo (de

nos

visa

acordo com a cultura Hindu). O órgão é um

no

conjunto de células, que têm as moléculas,

campos

reequilibrar

vibracionais
a

dinâmica

do

corpo,

da

energia

necessários

em

cada

parte

do

organismo físico e emocional, utilizando as

que têm os átomos, e dentro deles

ondas

quantum, nós não somos separados, a luz

eletromagnéticas

finalidades terapêuticas.

das

cores

com

o

tem uma frequência mais veloz, que é o
violeta, e mais lenta, que é o vermelho.

CROMOTERAPIA
Essa variação é o que determina a incidência

O cientista indiano Dinshah Ghadiali, descobriu

das

os princípios científicos que explicam que cada

cores

a

partir

das

necessidades

do

paciente. O "Vermelho " é mais ancorado na

cor

provoca

uma

reação

vida, diz respeito à pulsão, realização ou

despertando

materialização dos objetivos,

sobrevivência,

regularizando processos físicos, estabilizando

indicada se a pessoa está desconectada,

emoções, e no mínimo, provocando profundo

triste, sem disposição ou em depressão. O

relaxamento!

estados

psico-emocional,

mentais

positivos,

"Verde" é o equilíbrio principalmente físico, o
"Azul ", relaxa, acalma, induz à meditação; e

Terapeuta parceira: Débora Nesso

assim por diante...

@maosdeluz.therapia | (11) 9-75064931

CURA QUÂNTICA ESTELAR
uma linha terapêutica profunda que integra

com os corpos sutis e da Terra, com base nas

vários sistemas de Cura Energética, como Reiki,

alterações no campo eletromagnético do

Medicina Chinesa, Acupuntura Energética e

planeta. Ajuda a desmistificar dogmas e

Limpeza Energética, utilizando sistema próprio

crenças limitantes.

É

de símbolos, mandalas, limpezas, técnicas de
cura, liberação, desbloqueio e harmonização,
requalificando e transmutando qualquer tipo de
doença,

distúrbios,

desarmonias,

traumas,

obsessão e bloqueios.
Aborda aspectos da cura física, emocional,
mental, ancestral e energética. Prepara pessoas
para mudanças energéticas e dimensionais do
corpo físico, mudanças na vida e a interação

Terapeuta: Erika Martorelli
@erika_martorelli | (11) 99933-7473

EFT
EFT é uma técnica de “acupuntura sem agulhas” utilizada para liberação emocional.
Esta técnica consiste em pressionar pontos dos meridianos do corpo para que a energia
possa fluir. Ideal para quem quer se libertar do acúmulo de emoções reprimidas e energias
negativas, liberando medos, traumas, raiva, ódio, julgamentos, crenças, stress, depressão,
ansiedade, choro.
Terapeuta: Erika Martorelli
@erika_martorelli | (11) 99933-7473

E M D R – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
DESSENSIBILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO POR MEIO DOS MOVIMENTOS OCULARES

O

EMDR

é

um

Dessensibilização

terapêutico

de

“congelados”

Reprocessamento

de

informações de um trauma ficam trancadas na

modelo
e

experiências emocionalmente traumáticas por

no

cérebro,

ou

seja,

as

memória em sua forma original.

meio de estimulação bilateral do cérebro, o qual
dois

O EMDR permite acessar essas memórias e

hemisférios cerebrais. Baseia-se no fato de que

reprocessa-las, libertando o indivíduo desses

as

efeitos

promove

a

desordens

comunicação

entre

pós-traumáticas

e

os

sintomas

estressores

e

traumáticos

que

o

psicopatológicos em geral agregam imagens,

acompanham e o impedem de enfrentarem

sentimentos, e cognições negativas que não

situações diversas, por estarem sob o efeito

puderam ser devidamente processados devido a

do medo.

desequilíbrios

bioquímicos

e

elétricos

resultantes do stress que acompanha o evento

Criado a mais de 20 anos pela Dra. Francine

traumático, permanecendo como que

Shapiro, nos EUA e difundido pelo mundo

E M D R – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
DESSENSIBILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO POR MEIO DOS MOVIMENTOS OCULARES

todo, o EMDR é considerado por muitos médicos e psicólogos experientes, como uma
importantíssima descoberta da década de 90 no campo das psicoterapias.
Terapeuta: Odete Zanco
@odetezanco_aservicodavida | (11) 99979-0868

ESSÊNCIAS DE CRISTAIS
Conhecidas

como

produtos

vibracionais,

as

essências de cristais são preparadas através da

As essências reequilibram as energias do
corpo físico, mental, emocional e energético.

impregnação energética dos cristais na água.
Cada

cristal

tem

uma

cor

e

característica

Terapeutas:

vibracional específica e diferenciada. Também
são utilizados símbolos da geometria sagrada,

Erika

energia

(11)999337473

das

formas

e

vários

elementos

da

natureza.

Martorelli

@erika_martorelli

Letícia Lima @letlima.terapias | (11)991630007
Sarita Médici @saritamedici | (11) 99950-0172

As essências de cristais são produtos artesanais
utilizadas para um fim específico, sem contra
indicação. Pode ser utilizadas como auxiliar em
qualquer tipo de tratamento terapêutico.

|

ESSÊNCIAS FLORAIS
Reconhecido em mais de 50 países e aprovado
pela Organização Mundial da Saúde desde 1956,
os florais de Bach foram estudados e
desenvolvidos pelo Dr. Edward Bach o qual se
baseia no uso de essências florais medicinais
para devolver o equilíbrio entre corpo e mente.

Os florais devem ser utilizados apenas como

Os florais são essências líquidas de flores e
plantas, que se destinam ao equilíbrio dos
problemas emocionais, operando em níveis
vibratórios sutis e harmonizando a pessoa no
meio em que vive. Totalmente natural, não tem
contraindicações e utiliza ao todo 38 tipos
diferentes de essências que auxiliam na redução
de
emoções
negativas
como
ansiedade,
insegurança, raiva, preocupação, indecisão...

natural.

complemento

ao

tratamento

médico

convencional. Através de uma consulta, é
possível identificar quais são as principais
essências que você precisa no momento e
criar

um

composto

personalizado,

leve

e

Terapeutas:
Erika Martorelli @erika_martorelli | (11) 999337473
Letícia Lima @letlima.terapias | (11)991630007
Odete Zanco
@odetezanco_aservicodavida | (11)999790868

FITOENERGÉTICA
A

Fitoenergética

energéticas

das

estuda
plantas,

as

propriedades

para

qualquer tratamento com remédios alopáticos.

harmonizar

pessoas e ambientes. Os tratamentos são feitos

Terapeuta:

a partir de diferentes combinações de 118 ervas,
que variam seu uso conforme a causa emocional
e física da doença ou problema.
É um Sistema Natural de Cura – que proporciona
a elevação da consciência e do discernimento,
estimulando

o

equilíbrio

das

emoções

e

pensamento. (desiquilíbrio = doença).
A medicina da energia das plantas podem ser
usadas amplamente para complementar

Sarita Médici @saritamedici | (11) 99950-0172

HO'OPONOPONO
Técnica havaiana de cura, o Ho’oponopono é um

as emoções que te impedem de ser feliz,

método utilizado para limpeza emocional de

restabelecendo o equilíbrio e fluxo natural da

memórias e programas do inconsciente, muito

vida.

poderosa e capaz de transformar sua vida.
Permite

que

pensamentos

as
e

pessoas
emoções

libertem-se
negativas

de
que

impedem a felicidade e a realização de sonhos.
O trabalho com Ho’oponopono é feito através da
orientação de como aplicar a técnica.
Traz

resultados

aspectos:

para

carreira,

a

vida

em

prosperidade,

todos

os

emocional,

relacionamentos, autoestima e saúde além de
ajudar a destravar a vida. Liberta do medo, da
culpa, da frustração, da mágoa, da raiva e todas

Terapeuta: Erika Martorelli
@erika_martorelli | (11)999337473

MESA QUÂNTICA ESTELAR
A mesa quântica estelar é uma ferramenta que

Trabalha com todas as áreas: relacionamento,

trabalha com a Radiestesia e com a Radiônica.

saúde,

financeiro,

trabalho,

espiritualidade,

energia da casa, entre outros.
Através do pêndulo, que é uma ferramenta da
radiestesia, são detectados quais os possíveis

Terapeuta: Maria dos Anjos

desequilíbrios na vida do cliente e são ativados

@maria_dos_anjos_de_oliveira | (11) 97127-7811

símbolos da radiônica que vão vibrar harmonia
para esses desequilíbrios.
A Mesa Quântica Estelar

trabalha bloqueios,

crenças limitantes que te impedem de crescer,
reequilibrando

chakras

espiritualidade

ver

que

e
é

tudo

que

necessário

a
no

momento para que você tenha uma vida mais
leve e feliz.

MEDITAÇÃO
Independente do tipo de meditação, meditar é

elevação aos caminhos espirituais ou religiões.

uma prática que permite aumentar o foco, a

Não

clareza mental e emocional.

apenas vontade e tempo para si mesmo.

A meditação é uma prática de fácil aplicação

Comprovado

que não requer altos investimentos e promove

que alguns minutos de meditação regular

diversos benefícios, como silenciar uma mente

pode trazer para o ser humano.

inquieta,

conhecer-se

melhor,

encontrar

um

estado

contemplativo

e

ferramentas

ou

cientificamente,

instrumentos,

os

a

tranquilidade e a verdade sobre si mesmo,
promover

requer

Terapeutas:

se

conectar à fé.

Letícia Lima
@letlima.terapias | (11) 99163-0007

Com origem nas antigas tradições orientais,

Luciana Vilas Boas

especialmente

@luvilasboas | (11) 96541-1073

no

yoga,

mas

também

práticas cristãs e budistas adotadas para

nas

benefícios

MÉTODO MEIR SCHNEIDER SELF-HEALING
O Método Meir Schneider Self-Healing, com suas

artrose, problemas de visão, entre outros. O

propriedades

método

terapêuticas

e

educativas,

vem

se

destacando

também

na

possibilita às pessoas o desenvolvimento da

recuperação e na prevenção das chamadas

consciência corporal, tornando-as os agentes

doenças ósteo-musculares relacionadas ao

principais de sua recuperação ou da prevenção

trabalho

das boas condições de saúde. Os recursos

"quebra de padrão de movimento". Pessoas de

ensinados

pelo

qualquer idade e com qualquer condição de

terapeuta habilitado, são técnicas de massagem

saúde podem beneficiar-se deste método,

regenerativa dos tecidos ou auto-massagem -

que

sempre

considerando

ao

cliente,

combinadas

ou

com

aplicados

exercícios

ativos,

passivos e respiratórios. Ele tem se mostrado

(DORT),

trata

com

cada
o

seus

problema
todo

emocional, cognitivo e espiritual.

bom número de patologias, como esclerose

Terapeuta: Odete Zanco

múltipla,

@odetezanco_aservicodavida |

de

coluna,

atrofias

distrofias musculares, osteoporose, artrite e

e

(11) 99979-0868

de

específico

sensorial,

muito eficaz na recuperação e reversão de um
problemas

exercícios

motor,

NUMEROLOGIA
A

Numerologia

é

um

estudo

milenar

de

autoconhecimento através dos números.

planejamento para nossa evolução. Planejamos
missão

de

vida

e

trouxemos

alguns

aprendizados e desafios. Através do nome e da
data de nascimento, recebemos energias para
nos

auxiliar

no

cumprimento

desse

planejamento.
Saiba que não
uma

energias necessárias para a sua jornada.
Essas energias são representada por números

Antes de virmos para essa vida, fizemos um
nossa

da espiritualidade para que você receba as

e esses números são ferramentas para nosso
auxílio.
O mapa numerológico é um estudo que nos
mostra qual é esse planejamento e nos auxilia
a usar as ferramentas que recebemos , nos
dando assim uma orientação do caminho rumo
a nossa evolução.

é por acaso que nascemos em

determinada

data

e

recebemos

um

determinado nome. Existe todo um movimento

Terapeuta: Maria dos Anjos
@maria_dos_anjos_de_oliveira | (11) 97127-7811

PINDAS CHINESAS
A massagem com pindas chinesas é feita através
de saquinhos de algodão que podem conter sal
marinho,

ervas

medicinais,

óleos

essenciais,

grãos e flores. É utilizado calor para auxiliar no
equilíbrio

energético,

melhorar

o

desânimo,

depressão, sistema imunológico, fortalecendo o
Yang enfraquecido.
São

utilizadas

harmonização

para
dos

alívio

do

chakras,

cansaço,

relaxamento

imediato, auxílio na eliminação de toxinas, alívio
do estresse e ansiedade, melhora a qualidade
de

sono,

corporal.

além

de

aumentar

a

consciência

Terapeuta: Erika Martorelli
@erika_martorelli | (11) 99933-7473

RADIESTESIA E RADIÔNICA
possível identificar a área de sua vida onde há
A Radiestesia e Radiônica trabalham juntas. A

um bloqueio de energia e fazê-la retomar o

primeira, consiste em captar radiações, energias

curso natural.

e informações através de um pêndulo ou um
aparelho radiestésico. Já a radiônica, reequilibra

Em uma sessão é possível realizar a limpeza

estas

energética,

energias

através

da

manipulação,

transmutação e emissão das radiações.

ambientes.

Estas técnicas são muito usadas no tratamento e

Terapeutas:

reequilíbrio

energético

de

animais

ambientes.

E

e

pessoas,
muitos

harmonizar

pessoas,

famílias,

terapeutas

integram elas a outras técnicas, como: Tarot

Erika Martorelli
@erika_martorelli | (11) 99933-7473

Psiônico, Mesa Radiônica, Reiki e Feng Shui.
Letícia Lima
Em uma consulta de Radiestesia e Radiônica é

@letlima.terapias | (11) 99163-0007

situações,

REIKI
Reiki é a prática que tem como princípio o

A duração da sessão varia de acordo com o

equilíbrio (físico, mental e espiritual), através da

terapeuta e tipo de Reiki (Usui, Xamânico,

energia universal.

Karuna..), mas o ponto em comum das sessões
é que enquanto o terapeuta vai reequilibrando

O Reiki é uma terapia reconhecida pela OMS e

sua energia, você é tomado por uma sensação

SUS e tem ganhado cada vez mais popularidade

de alívio, relaxamento e paz interior.

no mundo por seus benefícios de: reequilíbrio,
conexão universal e diminuição dos sintomas da

Terapeutas:

depressão, síndrome do pânico, stress e tristeza,
além de atuar como uma terapia complementar

Erika Martorelli

no tratamento de qualquer doença física.

@erika_martorelli | (11) 99933-7473

No tratamento com o Reiki, o terapeuta canaliza

Letícia Lima

a energia para o cliente, fazendo com que a

@letlima.terapias | (11) 99163-0007

energia flua de forma saudável e benéfica.

TARÔ TERAPÊUTICO
O Tarot é uma ferramenta que é composta por

Quando

temos

um conjunto de 78 cartas e é popularmente

conseguimos

conhecido como um oráculo.

energias para que tenhamos uma vida mais

por

clareza
Luz

e

da

situação,

trabalhar

essas

leve e fluída.
O Tarot terapêutico amplia essa visão e permite
que possamos usar esse oráculo como uma
ferramenta

de

autoconhecimento

e

Terapeutas:

de

aconselhamento.

Luciana Vilas Boas
@luvilasboas | (11) 96541-1073

Essa ferramenta nos permite entrar em contato
com o campo energético que está a volta do

Maria dos Anjos

consulente(pessoa que está sendo consultada),

@maria_dos_anjos_de_oliveira | (11) 97127-7811

trazendo assim a consciência das energias que
estão

em

uma

possível desfecho.

determinada

situação

e

o

TERAPIA REICHIANA
A

terapia

reichiana

analisa

a

história,

o

comportamento e a linguagem do corpo do
paciente

e

traz

comportamento
Associam-se

ao

à

consciência

nocivos

e

trabalho

padrões

defesas do indivíduo.

de

autossabotadores.
atividades

ou sintomas, acessando as resistências e

Terapeutas:

verbais,

respiratórias e corporais.

Erika Martorelli
@erika_martorelli | (11) 99933-7473

Utiliza o corpo para resgatar emoções profundas
de

forma

rápida

e

dinâmica,

acessando

memórias aprisionadas na musculatura e que se
manifestam através de “couraças”.
É feita leitura corporal através da linguagem
não-verbal, as suas necessidades, simbolismo

Sarita Médici @saritamedici | (11) 99950-0172

TERAPIA XAMÂNICAS
Resgatada da sabedoria ancestral, a terapia
xamânica é um conjunto de técnicas psíquicas e
energéticas, que visa guiar o individuo para um
estado natural de harmonia, felicidade e poder
pessoal.
Trabalha a libertação de emoções bloqueadas
que geram sofrimento e dor inconsciente. Atua
na totalidade do ser, resgatando partes perdidas
e esquecidas de nós mesmos.
Com apoio de animal de poder e guia espiritual,
trabalha limpezas espirituais e desbloqueios
energéticos com instrumentos como tambor,

chocalho, canções, palavras, penas, cristais,
incensos sagrados, etc.
Terapeutas:
Erika Martorelli
@erika_martorelli | (11) 99933-7473
Maria dos Anjos
@maria_dos_anjos_de_oliveira | (11) 97127-7811
Odete Zanco
@odetezanco_aservicodavida |
(11) 99979-0868
Sarita Médici @saritamedici | (11) 99950-0172

THETAHEALING
Thetahealing® é uma técnica de cura física,

limitantes;

psicológica

ensina

amor incondicional, prosperidade, saúde e

a identificar e liberar crenças e bloqueios que

abundância; descobrir e desbloquear o que

impedem

tem te impedido de realizar seus sonhos.

e
a

espiritual,
vida

de

que

fluir,

nos

bloqueando

a

“download”

de

sentimentos

de

prosperidade, abundância e felicidade.
Através
Técnica

de

reequilíbrio

permite

identificar

crenças

e

padrões

e

e

consciência,

transformar
limitantes

em

que

traumas,
nosso

desta

ferramenta

simples,

qualquer pessoa pode acessar, você aprende
a

olhar

para

dentro,

se

reconectando

profundamente com sua essência.

subconsciente, através da frequência das ondas
cerebrais Theta.

Terapeuta:

As possibilidades de mudança e descobertas

Letícia Lima

através do Thetahealing são diversas, entre elas:

@letlima.terapias | (11) 99163-0007

quebra de traumas e crenças

que

Yoga
Yoga é um dos seis sistemas fundamentais do
pensamento
mundo.

A

comumente

indiano
palavra

difundido
Yoga,

traduzida

do

por

todo

o

sânscrito,

é

como

união,

em

referência à união do corpo, mente e alma(ou
espírito). No entanto, precisamos compreender
que Yoga é um método usado para reconhecer a
essência e o potencial de cada ser.
Yoga ainda se divide em muitos caminhos,
dentre

eles:

o

Raja

Yoga

(com

ênfase

na

meditação), Jnana yoga (conhecimento), Karma
Yoga (ação), BhaktiYoga (devoção) e, o mais
conhecido no Ocidente, Hatha Yoga, o yoga do
corpo, que utiliza posturas físicas (asanas) e
exercícios de respiração (pranayamas) para

manipular

a

energia

diversas

linhas

Iyengar,

Power,

no
Yin,

no

Hatha

corpo.

Existem

Yoga

(Vinyasa,

Restaurativo,

dentre

outros), influenciadas por seus mestres e
linhagens,

dentre

elas

práticas

mais

dinâmicas, vigorosas, outras mais suaves, mas
todas têm em comum possibilitar que o corpo
experiencie diferentes posturas, que além de
trazer uma mente mais calma e atenta, um
corpo saudável e vigoroso, permitem que o
praticante tenha a experiência de relaxar em si
mesmo.

Yoga
Vinyasa Yoga

Yoga Restaurativo

Um estilo que combina movimento e respiração.

Restaurar

É

Restaurativo

como

se

a

respiração

conduzisse

os

é

tornar

novo

proporciona

de
um

novo.

Yoga

descanso

movimentos, em sincronia e com consciência em

profundo para o corpo e a mente. Usamos

cada

posturas confortáveis, com longo tempo de

parte

do

corpo,

por

isso,

pode

ser

considerada uma meditação em movimento. É

permanência, ideais para relaxar o corpo,

uma prática dinâmica e vigorosa indicada para

aliviar tensões, combater a fadiga e a insônia,

pessoas que gostam de desafios.

melhorar

No entanto, não exige que o praticante tenha

fortalecer o sistema imunológico. Uma pausa

força ou flexibilidade para começar. A prática

silenciosa que estimula nossa capacidade de

constante

outras

entrega, aquieta o corpo, a mente e as

habilidades que te ensinam a se mover e

emoções. É indicada para todas as idades,

sustentar

praticantes de yoga ou não, e em todos os

ajuda
as

a

cultivar

posturas

situações da vida.

no

essas

e

tapetinho

e

nas

a

capacidade

estados de saúde.

respiratória

e

Yoga
Práticas tão diversas podem atender diferentes praticantes
em suas buscas, mas todas elas com a intenção de trazer a consciência para o
momento presente!
Terapeuta parceira: Juliana Barrena
@julianabarrena | (71) 981181509

Vivemos uma urgência que toma conta de nossas
vidas. O tempo parece transcorrer de forma cada
vez

mais

acelerada

constantemente

e

correndo,

nos

buscando

sentimos
encaixar

nossa rotina atribulada no tempo restrito. Em
meio a essa agitação, acabamos nos confundindo
com a massa, uma multidão que segue sem rumo
certo, recebendo insistentemente estímulos para
seguir

adiante,

como

grupo,

como

manada.

Alguém dita as regras e esse alguém não sou eu,
não é você. O caminho do autoconhecimento é
trilhado quando primeiramente me percebo um

4.PROCESSOS ÚNICOS,
TIMINGS DIFERENTES
O caminho de cura da Nova Era é
mais curto?

ser único e, ao mesmo tempo, fazendo parte de
uma

grande

engrenagem.

Um

ser

com

consciência própria. O que me difere do outro é
exatamente aquilo que me iguala.
Espaço Mercúrio | 2020

Feitos

de

átomos,

células,

energia,

nos

É preciso olhar o ser descolado da multidão.

manifestamos através de um corpo, de uma

As

mente,

e

aspirações, as experiências são individuais.

emoções. Somos a manifestação em forma da

Assim, o processo de cada um acontece

consciência. Fazemos parte do Todo, onde a

respeitando

unicidade se apresenta na forma e na fôrma

indivíduo em sua pequenez e, ao mesmo

exclusiva de cada um.

tempo, na sua completude.

O processo é único. Depende da maneira

Estão gravadas em nós todas as memórias das

como o indivíduo recebe as informações,

experiências vividas, todas as defesas que

como interpreta os acontecimentos de sua

construímos

vida, a carga energética que emprega, como

decorrer do nosso crescimento. Aprendemos a

digere e integra as emoções e sentimentos. A

lidar com uma mesma situação de maneira

combinação

diferente. Pensando nisso, o processo de cura

somos

de

dotados

todos

de

os

sentimentos

elementos

é

o

histórias,

os

este

para

libertação

registros,

olhar

os

que

enfrentar

de

traumas,

enxerga

situações

registro que fica gravado e se manifesta nas

e

traumas,

experiências e na própria vida.

comportamentos e crenças é guiado pelo

as

o

no

padrões,

repertório interno de cada um. Entregar-se a

fornecendo

um processo terapêutico é ato de extrema

específicos para ampliar o poder de ação. Atua

coragem

como

chegar

e
à

sombras.

amor.

luz,

é

Essas

Coragem,
necessário
mesmas

guardamos

em

um

quarto

passamos,

às

vezes,

uma

porque

para

atravessar

ferramentas

facilitador

de

e

instrumentos

uma

viagem,

as

acompanhando passo a passo a caminhada, às

sombras

que

vezes árdua, difícil, trabalhosa, mas sempre

escuro

que

gratificante e com total satisfação ao olhar

inteira

para trás e perceber que não está mais no

vida

e

alimentando. A coragem é o catalisador da

mesmo ponto, que já avançou, que já cresceu.

verdade sobre nós mesmos e somente assim
somos capazes de alcançar a tão sonhada

O timing depende dos recursos que cada um

liberdade. Esta é a maior demonstração de

traz na bagagem e da entrega ao processo.

amor: o auto amor. Você só consegue amar

Essa entrega é influenciada pelas dores e

alguém

defesas

verdadeiramente

se,

em

primeiro

lugar, amar a si próprio.

que

o

indivíduo

desenvolveu

no

decorrer da vida. Quanto mais cristalizadas
estiverem, maior a dificuldade em se permitir

O terapeuta acompanha todo o processo,

dissolver, até, muitas vezes, por já ter se

habituado à sua presença, a conviver com a

A Nova Era traz consigo diversas técnicas e

dor e suas limitações. A busca por mudança

terapias capazes de acelerar o processo de

em si já é o primeiro passo em direção à cura

cura do ser, uma vez que já sabemos que as

e

doenças tem sua origem nas emoções que

à

libertação

das

amarras

emocionais,

mentais, físicas e espirituais.

não

são

expressadas,

manifestadas,

respeitadas, sentidas ou vistas. Isso gera um
A

Nova

Era

perspectiva.

desequilíbrio no sistema como um todo. A

resultados

principal ferramenta é despertar a consciência

efetivos de forma a instaurar as mudanças e

para todos os nossos movimentos, ações e

curas em nossas vidas a partir de agora. Ao

comportamentos que são feitos de forma

mesmo tempo, o processo deve ser feito de

inconsciente. É ter consciência sobre como as

forma estruturada e responsável, para que o

emoções nos atingem, como se manifestam.

indivíduo

A

Percebemos

podendo

traz
a

possa

uma

nova

necessidade

se

de

desconstruir

construir-se

sem

novamente

ruir,
sobre

alicerce firme e concreto, com autonomia,
segurança, amorosidade e aceitação.

mudança

acontece

de

abreviando o caminho da cura.

forma

ativa,

5.COMO MINHAS
CRENÇAS SUSTENTAM
MEUS PROBLEMAS

Muitas vezes, nós vivemos mais no mundo das

simples

quando

conseguimos

deixar

o

ideias, com projeções, vivendo no passado ou

controle de lado, e permitir que o fluxo siga

imaginando o futuro. Ou ainda pensando como

seu caminho.

seria se fizéssemos essa ou aquela escolha.
Gastamos muita energia criando todas essas

Vou exemplificar com duas histórias, mas é

hipóteses.

possível encaixar em qualquer outra em que a
mente domine a situação.

Ok! O mundo da imaginação é incrível e por
vezes nos salva do enfrentamento de alguma

Morte

questão que nos tira do eixo. Ao menos,

A filha de uma velha amiga, morreu com 12

temporariamente. E é exatamente isso que

anos de leucemia. Minha amiga fez tudo, tudo

quero tratar aqui.

o que podia para tratar a filha e também para
deixar

sua

breve

vida

o

mais

agradável

Aquilo que é, no mundo concreto onde nos

possível.

relacionamos com o outro e com nós mesmo,

Quando a garota fez a passagem a mãe

as coisas podem acontecer de forma mais

enfrentou uma grande depressão.

Ver um filho morrer não é nada fácil, eu sei. A

querendo adotar outra criança, com o mesmo

dor tem fundamento.

perfil de sua filha e que pudesse trocar o

Mas em relação a essa história, o que tirava o

nome para que as meninas tivessem o mesmo

sono dessa mãe e causava tanto sofrimento

nome. Isso não aconteceu.

era ficar pensando em tudo o que ela não

Anos depois quando ela passou pelo luto, e

viveria com sua filha. Toda vez que conhecia

superou

um lugar novo, comia uma comida diferente,

aconteceu. Uma menina linda, completamente

ela

diferente de sua filha caçula, mas exatamente

sofria

imaginando

que

sua

filha

não

poderia ter aquela experiência.
Pensem
situações

comigo,

no

que

nos

lugar

de

causam

o
pensar

em

sofrimento,

algumas

que

ela

conseguiu
crenças

crenças,

precisava.

perceber

limitantes

Nesse

como
nos

a

faz

adoção

momento

carregar
sofrer,

tantas
e

nos

podemos agradecer por estar aqui, vivos,

impede de acessar a felicidade plena de ser

podendo conhecer lugares novos, revisitar os

quem somos, aceitar o que não podemos

que gostamos, experimentar alimentos novos,

mudar, sem apego.

sentir o abraço de amigos.

A morte faz parte da vida e está em toda

Antes de superar o luto ela passou anos

parte, na natureza, nas pessoas e nos ciclos

que

terminam

para

que

novos

possam

Autosabotagem; Que não ia ser gostoso viajar

acontecer. É nesse momento que inicio a

sozinha; E tantas outras.

segunda história.

Depois de viver meu luto, percebi que tinha
que curar muita coisa em mim. Era um final de

O Divórcio

ciclo, não havia culpa nem culpados.

Fui casada por 14 anos com mais 2 de namoro,

Quando

ao todo 16 anos juntos. Católica e cheia de

responsabilidade

pelas

crenças

entender

momento

limitantes

sofri

com

tantos

consegui
esse

me

acolher,
minhas

aceitar

a

escolhas

e

como

grande

pensamentos, criando muito mais problemas

aprendizado, minha vida se tornou mais leve.

do que o que realmente existia. Vou citar

Os

alguns, talvez você se identifique: Imaginei

sempre existem, na vida de todos. Mas a

que não poderia ser mais feliz do que já era;

dimensão que damos a eles, os fantasmas que

Que não poderia casar novamente, para os

criamos, por vezes nos impedem de encontrar

católicos o casamento é indissolúvel; Que não

soluções e resolver.

conseguiria superar aquela dor, eu estava
sofrendo muito; Vitimização; Medo;

problemas

continuaram

existindo,

eles

Te convido a pensar nas questões que te
incomodam e tirar o véu da ilusão.
Encontre sua essência, deixe que as crenças
que te fortalecem permaneçam e as crenças
que te limitam sejam retiradas uma por uma
como camadas e mergulhe no seu íntimo. A
terapia holística pode auxiliar no seu caminho
a acessar sua essência e viver com mais
leveza.

6.QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ
QUE VOCÊ FEZ ALGO NOVO?

QUANDO FOI A ÚLTIMA
VEZ QUE VOCÊ PAROU
PARA SE OLHAR DE
VERDADE?

PERMITA-SE. DESPERTE.

Questões como essas nos remete aos nossos
automatismos. No quanto estamos fadados às
repetições e ao senso de urgência no dia a dia. No
quanto vivemos atarefados.
Parece que a marca do nosso tempo hoje é a
velocidade. E a razão pelo qual corremos tanto,
parece ser uma incógnita mesmo para aqueles que
vivem apressados.
No reino animal a velocidade está sempre
associada à fuga ou a caça.
Entre nós, humanos, a pressa também pode ser
algum tipo de fuga. Uma fuga, talvez, para não
olhar para dentro?

Para não saber de fato quem somos nós?

Parece que deixamos nos embevecer pelos

Para não entrar em contato com nossas

conceitos e regras do mundo: Seja assim, seja

emoções e emaranhamentos? Bom, afinal,

assado, faça isso, não faça aquilo. Lute por um

vivemos num mundo orientado a olhar para

status, seja muitíssimo bem sucedido. Assim,

fora o tempo todo. Logo, olhar para dentro

desde a infância, vamos nos moldando para ser

parece ser algo não muito familiar e o que

e agir do jeito que agrada a todos. E, pela

não é familiar dá medo, dá trabalho,

necessidade de pertencimento, vamos dizendo

desconfiança.

amém até para aquilo que nos desagrada.
Desagrados esses que vão se somatizando dia

Quantos sonhos e desejos, muitos, até

após dia dentro de nós, sem nos darmos

pequenos já não deixamos para trás? Vem o

conta. Deixe-me elucidar esse pensando e fala

Ah! se eu tivesse tempo! Ah se eu fosse mais

com um caso.

jovem! Ah seu eu tivesse mais dinheiro!
Entre o ah se isso ou ah se aquilo, o tempo

Há muitos anos atrás atendi um auto executivo,

vai passando e a velhice se aproximando.

muito rico; inteligentíssimo; desses,

considerado por muitos, como sendo um

que está tentando me dizer? Eu estou aqui para

senhor muitíssimo bem sucedido. Um sujeito

ouvir, também sobre o que lhe dói!

brilhante! E ele era mesmo!
Primeiro houve um grande silêncio, seguido do
Chegou ao meu consultório num carro

rosto avermelhado e raivoso. Em seguida,

blindado, acompanhado de dois seguranças.

aquele senhor gigante que mal cabia em minha

Dado as apresentações, ele passou grande

poltrona, se desmontou num choro copioso.

parte da consulta falando aceleradamente de Tirou a gravata e o paletó com os respingos das
seus inúmeros negócios e bens espalhados

lágrimas que escorriam sem parar.

pelo mundo e que tomava todo o tempo
dele.

Chorou feito um menino. Um menino sufocado
dentro de um adulto que passou a vida

Num dado momento, o interrompi

apressado e engolido pelo mundo corporativo.

perguntando: “O que tanto dói dentro do
senhor que, apesar da dificuldade, parece

Segundo seus relatos seguintes, tinha três filhos

mas o qual não os viu crescer, dado as suas

sorte ele acordou a tempo e teve humildade e

inúmeras viagens e correrias. Um deles

autocompaixão de perceber que precisava de

estava a anos em tratamento contra

uma pausa para olhar para ele. Pôde, aos

dependência química. Dizia estar,

poucos , ressignificar sua vida. Continuou

ultimamente, sentindo-se um velho exausto e trabalhando, produzindo, porém, também
o qual não se reconhecia mais diante do

PERMITINDO-SE a se cuidar, se amar, se olhar e

espelho. Dinheiro nunca foi um problema. O

viver a vida, até então, não vivida! Tomou outro

problema era a falta de tempo, segundo ele.

ritmo, um ritmo que não mais lhe roubava a vida
mas que a fazia ter sentido. Passou a olhar mais

Apesar de ainda ser jovem, naquele

para a qualidade e não tanto para a quantidade.

momento, estava com a saúde bastante

Descobriu que menos pode ser mais!

comprometida, com complicações cardíacas,
metabólicas, sobrepeso e submetido a várias

Entretanto, cá entre nós, quantas pessoas

medicações, incluindo corticosteroides para

passam a vida sem acordar, sem chegar a essa

dores, antidepressivos e ansiolíticos. Por

autocompaixão e permissão para se olhar, para

se cuidar? Simplesmente, aceleram o máximo hábito de vida, deixando-se perder-se da sua
que podem e seguem!

verdadeira essência. Deixando-se sucumbir nos
adoecimentos, até que um dia seja freado pelo

Quantos passam a vida se arrastando,

corpo e mente exaustos, que já não aguentam

fatigados, carregando na bolsa, analgésicos,

mais nada.

anestésicos, antiácidos, calmantes, entre
outros, para as horas dos apertos durante o

Entre muitos textos maravilhosos, tem um do

trabalho, para as horas que o pânico chegar?

brilhante escritor Luiz Carlos Lisboa onde ele
diz: “Não basta esperar que um novo tempo

Ok. Precisamos trabalhar. Precisamos pagar

amadureça. Nós somos esse tempo que se

as contas. Aliás, o trabalho é mais que

transforma e renasce dos restos de um tempo

honroso, pois todo trabalho está (pelo menos

que acaba. Quando espero que o milagre

deve estar), à serviço da vida e, quanto mais

aconteça fora de mim, sou parte do tempo

prosperidade, melhor para todo mundo,

antigo que resiste à mudança”.

DESDE QUE, não se faça do mecanicismo um

Vejam que reflexão maravilhosa!

Meu gancho com este texto acima é para essa

se, cuidar da autoestima, do corpo, da mente e

elucidação: O de nos permitirmos a

do espirito - o tempo todo! Para elucidar a

desgarrarmos do velho sistema que parou de

conscientização de que, quanto mais nos

se renovar, que só exige fidelidade à mesmice.

cuidarmos, mais produziremos para nós

Do velho desgastado que nos escraviza, nos

mesmos, para os outros e para o mundo! De

mantendo fiéis aos atos mecânicos e

olharmos para o HOLOS ( o todo, o ser integral e

repetitivos. Do velho que agora só pesa nos

integrado). Essa é a nossa verdadeira natureza

ombros. De nos permitirmos de tempos em

que não pode ser esquecida, não pode ser

tempos, sem desfazer-se da experiência

descuidada! E, quando perdida precisa ser

aprendida com o velho, poder olhar para trás,

resgatada! Seja humilde. Seja amoroso consigo

agradecer, se despedir e abrir-se para fazer

mesmo. PERMITA-SE!

ALGO NOVO! Para seguir o caminho da
RENOVAÇÃO.

Há inúmeros caminhos a nós oferecidos hoje em
dia. Dos tratamentos e terapias convencionais,

Do refletir sobre se olhar, se cuidar, do nutrir-

às terapias complementares holísticas (que olha

e preza o TODO). Um leque riquíssimo de
oportunidades que nos ajudará

“juntar as

nossas partes perdidas e fragmentadas” e nos
reintegrarmos novamente.
Tudo que precisamos é a PERMISSÃO para nos
abrirmos e caminharmos nessa direção!
SEJAM BEM-VINDOS!

CONHEÇA AS TERAPEUTAS

ERIKA MARTORELLI
Terapeuta

Movida pela sede do conhecimento, de saber quem somos, de onde viemos e para
onde vamos, se é que vamos, minha busca pelo conhecimento começou aos 16
anos quando iniciei os estudos com cristais e radiestesia. Alguns anos depois
minha jornada se deu através do despertar a consciência emocional, corporal,
psíquica e espiritual, além da ampliação das capacidades mentais. A formação
como terapeuta corporal veio anos mais tarde, quando fui apresentada aos
trabalhos de Wilhelm Reich e Alexander Lowen através da terapia reichiana e
terapia bioenergética, respectivamente. Essas terapias me permitiram entender
que é possível fazer a leitura através do formato corporal de cada pessoa.. Hoje,
além de terapeuta reichiana e neoreichiana, atuo como terapeuta holística,
incluindo diversas técnicas e ferramentas que auxiliam no processo e aceleram os
resultados, percebidos logo nas primeiras sessões.
Meu principal objetivo como terapeuta é facilitar o acesso à consciência, através
do seu despertar, ampliando a auto percepção no sentido de que cada um seja
capaz de acessar a sua ESSÊNCIA e praticar a CURA PELA CONSCIÊNCIA, seja ela
física, mental, emocional, psíquica ou espiritual.
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CONHEÇA AS TERAPEUTAS
Sou uma eterna aprendiz, apaixonada pela vida em todas as suas formas
e faço do despertar um propósito de vida.
Praticante de yoga e meditação, busco e compartilho uma forma de vida
mais equilibrada e consciente. Desde a infância sou fascinada pela
mitologia grega, esoterismo e o comportamento humano, o que me levou a
estudar e aprofundar o conhecimento nos arquétipos das deusas e terapias
integrativas.

LETÍCIA LIMA
Terapeuta

Como coach e terapeuta holística atuo como facilitadora de
autoconhecimento com técnicas variadas (como thetahealing, reiki,
radiestesia, essências florais, meditação), aliando a expansão da
consciência à integralidade do ser humano.
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CONHEÇA AS TERAPEUTAS
Taróloga que estuda ferramentas sobre autoconhecimento e auxilia outras
pessoas que buscam esse caminho.

LUCIANA VILAS
BOAS
Taróloga

Busquei na minha formação entender como se dá o processo de
aprendizagem. A pedagogia me ensinou muitas coisas, uma delas foi que
aprendemos na experiência, nas vivências da nossa vida. Com isso me
tornei uma facilitadora da troca de saberes, onde crio um ambiente de fala
e escuta ativa. Acessar a Tecnologia Ancestral que temos e que
esquecemos de usar. Minha contribuição é facilitar essa conexão com o
sagrado que habita em cada um de nós e nos guia nas escolhas do nosso
caminho.
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CONHEÇA AS TERAPEUTAS
Sou taróloga, numeróloga e amante das artes.
Desde pequena sou fascinada por assuntos ligados a espiritualidade e autoconhecimento.
Fiz muitos cursos para entender mais como as energias agem e funcionam no universo. Me
aventurei por muitos caminhos… Tarot, Yoga, Numerologia, Reiki, Cromoterapia, Shiatsu,
Do-In, Projeciologia, Feng Shui, Calatonia e Quelação, além de diversas oficinas de artes.
Essas são algumas das experiências em que já me aventurei. Encontrei no Tarot e na
Numerologia as ferramentas que eu precisava para me auxiliarem na busca pelo
autoconhecimento e descobri nessas ferramentas uma forma de ajudar os outros em suas
jornadas. Essas ferramentas se tornam um guia do que precisa ser trabalhado no momento,
que aspectos que estão precisando ser mexidos em busca do desenvolvimento do ser.

MARIA DOS ANJOS
Taróloga e
Numeróloga

Atuo com o Tarot e a Numerologia há mais de 15 anos e a cada dia me surpreendo mais
com o aprofundamento interno que essas ferramentas nos proporcionam. Meu amor e a
gratidão pelo Universo ter me apresentado a essas ferramentas aumenta a cada dia.
Viver no “aqui e agora” é a grande dificuldade para nós seres humanos que estamos
constantemente com a nossa mente ora no passado, ora no futuro; sendo que o mais
importante é o agora, pois é esse “agora” que construirá o nosso futuro e será o nosso
passado. Então, por que não focar nossa energia no presente?
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CONHEÇA AS TERAPEUTAS
Com quase trinta anos atuando na área da saúde - Após inúmeros estudos e
pesquisas sobre o comportamento humano, a relação entre corpo-menteespírito, - aprimorou-se em diversas técnicas e métodos que visassem não
somente promover saúde e bem estar mas principalmente o de conduzir as
pessoas a um processo de autoconhecimento, ajudando-as a construírem
caminhos e pontes para a AUTOCURA e um VIVER INTEGRAL!

ODETE ZANCO
Psicóloga
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CONHEÇA AS TERAPEUTAS

SARITA MÉDICI
Psicoterapeuta

Minha busca pela integridade do Ser, me levou ao Universo dos estudos dos Campos energéticos, e
para uma visão do universo Holístico do qual foi recheado com formações em: Análise Bioenergética , Terapia com Essências de Cristais de Oz; Radioestesia e radiônica; Consteladora
Sistêmica - segundo o Bert Herllinger; Fitoenergética - Sistema natural de cura, equilíbrio e elevação
da consciência, através do campo energético das plantas; Aura Master - Técnica Terapêutica de Ação
Rápida para ativar poderes ocultos de auto-cura e mudanças no seu estado emocional, mental e
espiritual.
Apaixonada pela vida em todas as suas formas e todos os seus campos energéticos, busco a conexão
consciente de meu propósito de vida de forma equilibrada, respeitosa e vitalizada.
Viver com vitalidade e leveza é o nosso maior desafio, visto que somos muitas vezes regidos por
crenças limitantes de medo e de escassez, e estamos constantemente com a nossa energia presa,
nestas crenças.
Para sermos prósperos e vitalizados, precisamos ser gratos aos nossos ancestrais, mudar nossos
campos de energia e de pensamentos, transformando-nos em criadores de nossa realidade com
prosperidade, amorosidade e respeito, conectando a nossa Luz da Matriz Original.
É nisto que acredito e vibro. E é nesta proposta que atuo, colaborando, sendo uma facilitadora nesta
busca de integridade de cada ser humano que busca meu trabalho.
Gratidão pela confiança e respeito que recebo de cada ser, que me procura!!!!
Espaço Mercúrio | 2020

Para sua reflexão

TUDO O QUE NOS IRRITA NOS
OUTROS PODE NOS LEVAR A
UMA MELHOR COMPREENSÃO
DE NÓS MESMOS.
CARL GUSTAV JUNG

CONTATO
Siga nosso Instagram e fique por
dentro das novidades!
Você também pode enviar um email com dúvidas ou sugestões ou
entrar em contato direto com uma
de nossas terapeutas.
www.espacomercurio.com.br
email@espacomercurio.com.br
@espacomercuriosp

