
Libertação 
das Cordas

A TRANSFORMAÇÃO 
COMEÇA EM SI

QUANTOS DE NÓS JÁ TIVEMOS 
MOMENTOS EM QUE FICÁMOS 
SEM FORÇAS OU SEM MEIOS 
PARA RESOLVER UM BLOQUEIO 
PESSOAL, VIVENDO UMA 
DIFICULDADE ACRESCIDA  
E, POR VEZES, INCONSCIENTE  
COM UMA PESSOA OU SITUAÇÃO? 
UM BLOQUEIO NÃO TEM DE SER 
ALGO EXTREMAMENTE PESADO 
E INCAPACITANTE. PODE SER 
SIMPLESMENTE UMA EMOÇÃO  
OU AÇÃO COM A QUAL SE  
TORNA DIFÍCIL LIDAR. 
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T odos temos momentos em 
que uma pequena preocu-
pação vai assumindo um 
tamanho cada vez maior 
e, quando damos conta, 

estamos em “alerta máximo”. Este facto 
torna-nos elegíveis para fazer terapia de 
forma preventiva, garantindo um cons-
tante foco nas nossas reações automáticas 
e inconscientes. 
Estes bloqueios, sejam quais forem as suas 
proporções, serão chamados de cordas, 
pois de forma simbólica eles amarram os 
movimentos. As cordas não existem no 
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“Em cada sessão de 
Libertação de Cordas 
é criado um espaço 
de segurança para 
analisar a questão 

ou tema que poderá 
estar mais bloqueado 

na sua vida.”
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mundo físico. Contudo, podem ter 
fortes implicações no mundo ma-
terial, dificultando a capacidade de 
criar coisas novas e positivas, como 
podem também travar os nossos 
contactos sociais e profissionais.

EM QUE CONSISTE 
ESTA TERAPIA?
Normalmente, tratam-se padrões cí-
clicos e, até certo ponto, conhecidos 
por cada pessoa. Mesmo conhecen-
do a corda que nos prende, nem 
sempre é simples libertarmo-nos 
desse ciclo. A minha experiência 
mostrou-me que é necessário uma 
visão isenta e imparcial para “ler”  
o problema claramente, indicando 
as soluções possíveis de forma justa 
e equilibrada para todos. Esta vi-
são imparcial pode ser interna ou 
externa. A prática da Meditação  
é uma ferramenta importante para 
criar esse espaço isento. Durante 
a Meditação, é 
possível criar 
um espaço 
de segurança 
para nos dis-
t a n c i a r m o s 
do momento  
e, assim, anali-
sá-lo sem estar-
mos envoltos no 
problema. 
Em cada sessão 
de Libertação de 
Cordas é criado um espaço de se-
gurança para analisar a questão ou 
tema que poderá estar mais bloquea-
do na sua vida. Em estado meditati-
vo, trabalhando de coração aberto, 
acede-se à fonte onde tudo começou 
e dissolvem-se todas as questões 
desde a raiz. É precisamente atra-
vés de uma raiz e de uma flor que  
a leitura inicial da terapia é feita. 
A leitura intuitiva de análise é feita 
através de uma flor de lótus, que 
transporta uma profunda cons-
ciência sobre si mesma e o meio 
envolvente. Após tantas consultas, 
cada flor continua a ser uma surpre-
sa. É um corpo sagrado que reage 
rapidamente ao meio. 

Aprendi que as nossas reações che-
gam através das aprendizagens 
passadas, algumas podem ter sido 
ótimas e, por isso, transformam-se 
em ferramentas de impulsiona-
mento das nossas vidas, outras 
não são tão positivas e geram ciclos 
que travam a energia à nossa vol-
ta. No entanto, a mensagem final 
é sempre de transformação, pois  
a flor de lótus reage de acordo com 
estas premissas, abrindo caminho 
para a sanação.

DISSOLUÇÃO DAS 
QUESTÕES INICIAIS
A leitura intuitiva pode ser uma 
ferramenta fantástica de autoanálise, 
mas não resolve os nossos desafios 
se, na prática, nada mudar. Após 
cada leitura existe um momento 
de Meditação guiada, onde a liber-
tação começa realmente a ganhar 
forma. Através da minha orientação, 

poderá sentir 
na sua energia 
as diferenças  
a acontecerem. 
Esta Meditação 
confronta os 
seus desafios 
sem ficar blo-
queado por eles, 
com uma cons-
ciência diferen-
te, visualizando 
a dissolução 

das questões iniciais e as diferen-
ças na sua energia e postura face  
à vida como um todo. Este mo-
mento terapêutico não dá frutos 
sem que primeiro se semeiem as 
plantas no nosso dia-a-dia, e este  
é para mim um ponto muito importan-
te para todas as terapias: a capacitação 
de que cada um de nós é o maior agen-
te ativo e transformador do mundo  
à nossa volta.
A leitura através da sagrada flor de 
lótus garante a visão imparcial e pro-
funda, e a Meditação é a oportunidade 
de entrar em contacto com o princípio 
do processo sanador, mas será no seu 
quotidiano que tudo culminará numa 
postura e consciência diferente.


