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A ANTITERAPIA MANUAL
1.    O esquema corporal. A propiocepção
O esquema corporal, onde está guardada a informação de tudo o que 
vivemos nesta vida assim como a informação hereditária.

Saber trabalhar com o esquema corporal, o que podemos fazer com ele, 
meios com os quais contamos, ferramentas de trabalho, qualidade e 
quantidade de técnicas que vamos a utilizar, formam parte do seminário.

Desde as técnicas de impacto directas até as que se fazem com a intenção e 
sem movimento aparente, a sensibilidade do terapeuta é a protagonista. O 
perceber mais que o fazer é o motivo a que grande parte do ano vamos 
recorrer, pelo qual neste dia será um tema de importância.

O corpo trabalha como um computador com múltiplos dados aos quais se 
tem que adaptar constantemente, dados do meio externo ou interno tem 
que processar-se ao mesmo tempo.

Ao conhecer este conceito poderemos trabalhar a favor da vida e não 
colocando panos quentes ou tratando o corpo como se fosse uma 
marioneta com ossos movidos por músculos que manejado por um sistema 
nervoso. Não pensamos assim sobre o nosso computador ou sobre o  nosso 
telemóvel no entanto fazemo-lo com as funções corporais…

A propiocepção é o conjunto de informações que o corpo processa ao 
mesmo tempo, para manter cada um dos seus componentes no espaço. 
Graças a esta informação mantemos o equilíbrio e sabemos a todo o 
momento onde temos a cabeça ou o braço com respeito á perna.

O trabalho de problemas neurológicos é muito bonito quando se entende 
correctamente como funciona a propiocepção.

Ao colocar em movimento, o sistema permite-nos ir muito mais fundo que 
o simples trabalho estático da marquesa. Problemas sem solução tem outra 
forma de começar com este sistema.



 

2.    Cadeias ascendentes e descendentes. O 
pescoço
Os gregos ofereceram-nos com a sua estética as medidas dos corpos. 
Nunca vi uma estatua com os ombros o as cadeias horizontais e paralelas. 
Na vida no existe esse suposto “equilíbrio razoável”, a realidade é 
diferente devido á lateralidade. Os trabalhos do Dr. Nogier na época actual,  
indicam-nos bases fisiológicas que devemos ter em conta.

Todos necessitamos uma lateralidade clara que nos faz ter um tonus 
maior numas cadeias que noutras. O resultado deste tonus é uma postura 
com um ombro uma anca em diferente altura que os seus homólogos.

Ao observar esta alteração permite-nos fazer á priori um estudo dos 
principais pontos a tratar na sessão: cadeias ascendentes ou descendentes.

Neste nível trabalha-se o pescoço, as suas componentes, as suas conexões, 
como influencia no resto, ou como se adapta ao resto dos sistemas do 
corpo.

Ter uma simples visão de como é o equilíbrio do pescoço, a sua bio-
dinâmica, será o motivo deste curso. Para os mais avançados vai se tratar a 
articulação da boca ATM, os dentes, olhos, nariz, ionização, os focos da 
cabeça, e a parte emocional.

Saber que uma operação de anginas ou um mau parto, vai produzir uma 
informação tão grande que o corpo não vai poder processa-la pelo qual terá 
que fazer adaptações em algum sitio, pode ser que seja a diferença entre 
tirar uma dor crónica do pescoço ou simplesmente alivia-lo com milhares 
de sessões.

Saber que um excesso de informação para o sistema físico como pode ser 
um acidente de chicotada cervical, leva o terapeuta á necessidade de 
ampliar os seus conhecimentos entrando no mundo da humildade, um dos 
melhores mestres.



Saber utilizar pequenos remédios para o pescoço, pomadas, homeopatia ou 
ervas será o final do seminário.

 

3.    Trabalho com o Homunculus. O pé
Neste seminário começamos a conhecer o pé, tanto em estático, o estudo 
clássico, como em dinâmico agora possível graças aos testes.

A correspondência com os restantes sistemas.

O inicio de problemas que terão que adaptar-se em lesões ascendentes está 
no pé. Quem não teve um “queda ou entorse importante na sua vida?

É o final e o principio de vários meridianos de acupuntura que se terá que 
ter em conta. O meridiano do Estômago termina no 2º dedo do pé, e é onde 
os acupuntores põe uma agulha para tirar a dor de dentes, provocando que 
o excesso ou má canalização de energia flua através do 45E.

Os sistemas reflexos tem vital importância.

A propiocepção da pele do pé dá informação ao resto da postura.

Trabalhar o pé é uma das técnicas mais agradáveis e sanadoras pelos seus 
efeitos e benefícios.

Nos entorses compreenderemos o que é um isolamento e o que é uma 
segmentação de informação. Devido á quantidade de informação não 
processada que guardamos nestas lesões, o corpo não pode resolver o 
problema, não se cura mas necessitamos andar para seguir vivos, e deixa a 
lesão latente,  chama-se entorse de repetição, para colocar um nome a uma 
impossibilidade que tem o corpo para regular-se sozinho.

A descoaptação e o trabalho no perónio darão o toque final para 
compreender a estática.

 



4.    Sacro-craneal. Os mudras
O trabalho do Dr. Sutherland é sintetizado neste seminário.

Compreender o trabalho subtil é muito importante para o terapeuta visto 
que o sentimento é a prioridade no seu trabalho, sem ele somos uns 
mecânicos aplicando receitas ou maquinas de correntes.

Compreender o sistema hidrostático da cabeça e como funciona, o suave 
fluir do seu ritmo (14-16 vezes por minuto) saber acompanha-lo, para-lo, 
equilibra-lo, prepara o terapeuta. Daqui até ao sentimento dos subtis está 
um pequeno passo.

Graças aos testes é muito rápido ver onde está a possível lesão, ou a falta 
de fluir do sistema céfalo-raquídeo. Incluir os mudras permite as perguntas 
e respostas rápidas para uma clara eleição da técnica a utilizar.

Na cabeça, como no resto dos sistemas, tudo é adaptação e teremos que 
ver se é aqui onde temos que trabalhar prioritariamente, ou onde é 
necessário fazer algo,  senão a lesão ou o problema pode manter-se.

Uma breve aproximação ao sistema somato-emocional. O Dr. Upledger 
deixa-nos um extenso legado e a antiterapia partilha e completa com as 
suas ferramentas.

Uma revisão dos focos da cabeça e da garganta, tão importantes para 
permitir que a saúde se instale devido á cronicidade que produzem, terão 
lugar neste dia

 

 

5.    A mobilidade. Os membros superiores
A cintura escapular, os braços, ombros, garganta e coluna alta serão o tema 
do dia.



As partes mais móveis do ser humano, permitem-nos mudar, criar, 
expressar, lutar e amar, com isto podemos ter ideia de toda a parte 
emocional que pode estar implicada nas suas adaptações.

O ombro, uma obra de engenharia perfeita, não tem onde apoiar-se, sendo 
as suas ligações á escápula e á clavícula, pelo qual toda a sua estrutura é 
um complexo sistema que guarda milhões de informações.

O cotovelo ou a mão trabalhados de uma forma tão simples que 
surpreende como se podem ter uns resultados tão espectaculares, 
inclusivamente em lesões já tratadas com outras técnicas.

Os amortecedores de choque, são lesões que mantemos desde crianças e 
existem poucos terapeutas a quem se lhes ocorre ver pela falta de teste, não 
é o nosso caso visto que somos os especialistas em testes.

A garganta, o hioides e a importância nas lesões do ombro. Uma técnica 
pouco conhecida e tão importante.

Todos os problemas de expressão e do chakra da garganta podem estar 
neste sistema, pelo que é necessário sabe-los relacionar.

Os dentes, os reflexos neurais, os meridianos e as emoções 
correspondentes ao ombro serão vistas neste seminário.

 

6.    Solo pélvico. A pélvis e o sacro, a 
estabilidade.

Uma boa estabilidade da coluna é o osso sacro, o osso sagrado que 
mantêm a coluna da vida com a determinação que nos outorga o nosso 
chakra vermelho.

A visão global de todo o conjunto:

·      Chakra vermelho: vontade, poder, determinação, combatividade, 
sexualidade



·      Sexualidade na minha polaridade

·      Órgãos genitais

·      Aparato excretor

Ao mesmo tempo estudamos todas as estruturas que compõe o solo 
pélvico, compreendemos como estão unidas e o porquê de muitas 
adaptações que se produzem na parte física, para que não se rompam 
outras zonas onde se se mostrasse a disfunção haveria muitos problemas.

Os órgão genitais podem dar problemas devido a uma má informação 
mantida na estrutura: amenorreias, dismenorreias, fungos, infertilidade, 
problemas de erecção, de desejo na mulher.

Testes para saber o estado de cada uma das zonas específicas e ver as suas 
possíveis adaptações.

O púbis e os seus problemas ocultos que incidem em tudo o que se refere á 
zona, estabilidade, eliminação, hemorroides de estancamento, sexualidade.

 

 

 

7.    Joelhos e ancas, o equilíbrio
Toda a estrutura do joelho é um conjunto que nos transfere equilíbrio ao 
resto do sistema. Os problemas de equilíbrio também afectam portanto os 
joelhos.

Umas simples manobras que vos vão permitir ajudar muitas pessoas.

O sentir permite-nos saber como manipular e em que direcção, em caso de 
não tê-lo claro isso nos indicarão os nossos testes. Neste caso os teses 
dinâmicos são espectaculares para saber das lesões ascendentes, 
indicando-nos com clareza quando há problemas.



No joelho estão presentes os meridianos do estômago, fígado, vesícula, 
baço-pâncreas, bexiga e rim, é necessário que estejam bem no final da 
terapia se queremos que seja duradoura e estável o nosso trabalho.

Os amortecedores de choque e os problemas de ancas.

As pequenas cicatrizes de quedas, os problemas de crescimento.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
O perónio é de capital importância para o equilíbrio, para a circulação de 
retorno. O ponto 34Vb tão importante que os monges chineses de Kung Fu  
queimavam para o seu desenvolvimento na destreza do corpo, o ponto roe 
especial de músculos e tendões.

As ancas, as suas disfunções, os problemas de pernas curtas, dismetrias.

 

8.    Os pilares da vida. A coluna vertebral
A coluna vertebral, a coluna da vida. Os chineses dizem que deve ser como 
uma cana de bambu, consistente e elástica.

Lesões anteriores e posteriores, a propiocepção é trabalhada com as 
técnicas de Korg, e Jones, a forma de trabalho, é desenvolvida desde o 
primeiro dia de seminários, a percepção.

Movem-se bem, tem todos os movimentos, movem-se por separado, nas 
duas direcções.

Cada vértebra tem: uma saída de um nervo, uma fascia, um meridiano de 
acupuntura, um neuro-linfático. É necessário conhecer um pouco as suas 
funções para ser terapeutas holisticos.

Zonas head. Cada vértebra tem uma zona do corpo onde comanda a sua 
sensibilidade devido á terminação nervosa.

Os pontos de acupuntura do canal da bexiga percorrem a coluna de uma 
maneira especial. Os pontos shu da coluna, uma breve descrição.



Os corpos subtis na coluna marcam as lesões de quedas antigas que 
todavia estão latentes.

Quaisquer destas disfunções pode ser a causa de uma dor de coluna 
crónica.

 


