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1.    Introdução á antiterapia. Conceitos

 e ferramentas
A antiterapia “vê” o ser humano como um todo e não como a soma das 
suas partes.

Compreender os conceitos holisticos é básico, para isso neste seminário 
desenvolvem-se sistemas que ajudam a ter uma compreensão global: O 
sistema Chinês, o sistema hindu, os sistemas ocidentais (trabalho de 
terreno, sistema básico de Pichinguer,  A medicina biológica, etc.)

A chave das terapias é a eleição de onde é necessário trabalhar.  A 
primeira coisa que o terapeuta tem que saber é:

·      Que informação falta á pessoa. O que necessita.

·      Possibilidade de receber informação do paciente (saturação, excessos, 
carências)

·      Como dá-la



·      Com que meios conta (meios físicos, químicos, emocionais, 
energéticos, etc.)

·      A capacidade que tem a pessoa para que lhe chegue essa informação

·      Pode ser que a pessoa tenha ganhos com a doença, quer curar-se? 
”Ganha algo” com a sua doença?

·      Tem higiene de vida (nutrição, ritmos, aspectos emocionais, ambiente 
laboral)

·      Os seus objectivos pessoais são correctos: casal, família, sociedade

Uma vez que sabemos o que lhe falta á pessoa, equilibrar a globalidade do 
ser requer eleger: onde trabalhar. Com que intensidade. Frequência. Que 
tipo de informação requer.                                  

A chave da eleição são os testes de antiterapia que permitem ao 
terapeuta melhorar a sua acção na hora de ver, tratar e comprovar, 
qualquer que seja a sua formação (osteopata, acupuntor, naturista, 
fisioterapeutas, terapeuta floral, nutricionista, etc.).

Para os que começam a estudar do “zero”, encontraram um mundo 
diferente do habitualmente conhecido, das limitações impostas pelos 
paradigmas científicos actuais. Farão uma viagem holistica do ser, muitas 
culturas deixaram-nos este legado pelo qual faremos um percurso muito 
nutritivo.

Compreender o ser mais além do que nos permite a razão e os seus limites, 
permite-nos fazer “eleição” em qualquer direcção, ganhar, compreender 
que existe muito mais daquilo que é conhecido, percebe-lo e integra-lo, 
compreender que: “o mapa conhecido não é todo o nosso território”.

 

Neste primeiro seminário veremos as formas de testar que a antiterapia 
utiliza:

·      Testes musculares



·      Resposta das cadeias musculares

·      VAS (sistema de resposta vascular autónoma)

·      MAS (sistema de resposta muscular autónoma)

·      Testes ortopédicos

·      testes de comportamento, etc.

·      Testes com ampolas do sistema Vega, desenvolvido pelo Dr. Schimell

·      Testes de filtros

·      Testes com mudras

·      Testes com diapasões

·      Testes de cores

·      Testes de chakras

·      Testes de meridianos

·      Testes de órgãos

·      Testes de dentes

·      Testes da medicina ayurvédica

 

2.    A propiocepção. Os computadores físicos
O esquema corporal é onde se mostram todas as adaptações feitas 
durante a vida.  

Tudo está escrito no corpo, aprender a observa-lo, toca-lo, trabalhar com 
ele, conhecer a sua forma de processar as informações externas – internas, 



as formas de programar, as suas limitações, as conexões entre os seus 
diversos sistemas, é básico para o terapeuta.

Os sistemas de adaptação mostram-se com simplicidade para saber como 
trabalhar com eles. o corpo assinala onde tem “algo mal”, onde tem 
sintomas. A maioria das vezes, são adaptações de alguma parte do sistema. 
Uma das primeiras frases da antiterapia é: “Onde está no está”, que nos 
faz saber que onde dói costuma ser uma adaptação e nem sempre o motivo 
do trabalho.

Saber onde trabalhar, como, quanto, de que maneira, saber si é uma 
adaptação, se é necessário trabalhar sobre ela, ou que seja um sitio por 
onde começar, vai ser uma das prioridades do seminário.

O esquema corporal diz-nos muito do corpo com uma simples observação, 
saber como olhar, perceber, é básico. Compreender que a polaridade e a 
lateralidade expressam-se no esquema corporal é necessário.

O esquema corporal recebe todas as informações da vida da pessoa, e tem 
muitas formas de adaptar-se, a este nível veremos como se adapta estática 
e dinamicamente.

·      Estaticamente, com a “ortostática”  indica-nos numa simples visão 
como está, para compara-lo com os cânones da sua polaridade e 
lateralidade. Saber se uma lesão ou problema surge debaixo para cima ou 
ao contrário, pode dar-nos pistas muito boas de trabalho e não fazer-nos 
perder tempo.

 

·      Dinamicamente com os computadores posturais, a possibilidade de 
movimento, como nos adaptamos ao movimento, como nos limita o 
movimento. Graças aos testes de antiterapia é possível ir mais alem dos 
trabalhos estáticos. Uma nova dimensão abre-se ao conhecer estes 
conceitos.

A propiocepção é o sentido que informa o organismo da posição dos 
músculos, de como o corpo está no espaço, e de como cada uma das suas 
partes conhece o estado do resto do corpo.  Permite-nos mover na 



escuridão, perceber a posição das nossas extremidades é o grande sistema 
de equilíbrio.

Neste seminário abordaremos: Os sistemas de equilíbrio, o andar, as 
grandes cadeias onde se guarda muita informação, os conceitos de 
maximizar ou minimizar, aprender a trabalhar no geral e a seguir 
particularizar, serão os objectivos neste seminário.

 

 

3.    A medicina chinesa e outras formas de ver 
a saúde
A MTC (medicina tradicional chinesa) chega-nos de uma forma suave e 
fácil ao poder compreender e aplicar os seus conhecimentos graças aos 
testes de antiterapia.

Os conceitos, meridianos, percursos, emoções, horários, fisiopatologia, 
ensinam-nos de outra maneira como se produz a vida, outro ganho para 
conhecer outra parte do “nosso território”,  o que não nos contaram.

 “Tudo está em movimento, nada está fixo, tudo muda, a saúde é a 
capacidade de mudança” os conceitos orientais dão-nos outras referências 
que nos enriquecem.

Quando compreendemos estes conceitos entendemos como actuam os 
testes. Ficam fixos, rígidos, sem tonus, sem equilíbrio, é então quando 
compreendes outras formas de ”VER”. Uma vez integrado tudo isto, a 
quem primeiro serve é ao terapeuta.

“Ir com o fluxo é ter saúde”  simples perguntas desde o principio da 
consulta vão nos dizer onde dirigir a nossa atenção, os chineses tinham 
muitos conhecimentos e sabiam como integra-los num todo.

A medicina chinesa ensina-nos com a simplicidade da vida, as estações, o 
seu curso, os ciclos, os seus ritmos, a analogia entre as diferentes partes do 



corpo e da vida, as emoções em cada estação, em cada órgão, os excessos, 
os defeitos, tudo está inter-relacionado.

As emoções provocam danos nas estruturas do sistema, isso sabemos 
todos, mas sabemos também que o sistema danificado pode-nos fazer ter 
ou provocar certo tipo de emoções?

Antes de trabalhar sobre uma determinada emoção numa pessoa por mais 
importante que seja, é necessário saber que as duas partes são uma: 
sistema – emoção, emoção – sistema.

Perdemos a conexão com o famoso enunciado de mente sã em corpo são, 
mente e corpo são um, e desde os gregos estamos em sistemas que não nos 
permitem ter uma compreensão do todo.

Os cinco elementos e a sua forma de equilíbrio: o sistema de controlo e 
dominância.

Os meridianos, os seus percursos e a importância do Chi.

Como trabalhar com os pontos de acupuntura, manualmente, sementes, 
agulhas, lazer, magnetos, quartzos, cor, som.

 

 

4.    Os três cérebros. O sistema nervoso
Na etapa de crescimento do embrião está toda a informação da evolução da 
vida.

Ter conhecimentos de como se produz o desenvolvimento permite 
compreender como actuamos, porque actuamos assim, porque nos custa 
tanto trabalho mudar algumas formas, porque necessitamos de outras, 
porque não chegamos a compreender ou mudar coisas ancestrais, não 
temos certas informações para poder eleger, repetimo-nos por herança. etc.



Os trabalhos de Paul Mac Lean (neurofisiólogo) permitiram desenvolver 
os conceitos dos três cérebros: o réptil, o mamífero, o homem. Cada um 
deles tem funções e elementos absolutamente diferentes.

·      O cérebro do réptil permite-nos fazer coisas repetidas, mecânicas, 
sem emoção, rituais, com delimitação de território, em hierarquia absoluta, 
a sexualidade ritual, entre outras coisas. O excesso - defeito, o lutar – fugir 
de alguma delas faz-nos ter um conflito numa zona que não podemos 
chegar com o consciente. Não podemos mudar as informações deste nível 
com a vontade, com a razão, o saber, com … nada. Saber isto é 
fundamental, quando não se conhece este tema, falamos de fé, religiões 
dogmáticas, karma, herança familiar, etc.

·      O cérebro do mamífero tem outro âmbito de trabalho. As emoções, a 
sociedade, os sons transformam-se em música, a hierarquia social, a 
sexualidade emocional, os conceitos de tribo, responsabilidade, dever, os 
reconhecimentos, dos danos emocionais passados, os sistemas apreendidos 
de crenças, etc.

·      Neste nível estão as hormonas, e os sistemas que regulam o corpo.

·      O cérebro humano, onde podemos eleger por cima das emoções, 
âmbitos sociais, hierarquias, sexualidade da moda do momento, sistemas 
de crenças, dogmas, dever, responsabilidade.

Uma abordagem actual permite-nos conhecer e utilizar todas estas 
informações a nosso favor. Utilizar o réptil e não lutar contra ele mesmo é 
fundamental, controlar as emoções sem emoções ou saber eleger por cima 
do passado para não repetirmo-nos outra vez, vão ser esclarecidos neste 
seminário.

Os trabalhos de Sperry nos sistemas de hemisférios permitem-nos ir 
profundamente no conhecimento de como e onde gravamos as coisas, 
desfazendo muita da parte emocional-energética que guardamos de factos 
que nos marcaram.

Tudo está gravado. Mas a realidade que conhecemos é uma parte analítica 
e uma emocional que tem que coincidir com algo que já vimos antes, de 
outra maneira vamos ajusta-lo dentro do conhecido para processa-lo. O 



exemplo ideal é o dos índios da América que não puderam ver as naus de 
Colombo, não havia nada anterior, nada com que compara-lo, 
simplesmente não estavam ali, só o Xaman as pode “ver”.

Quando vemos como gravamos cada experiência, o que “chamamos 
realidade” toma outra conotação, uma parte analítica e outra halográfica, 
cérebro esquerdo direito, unidas pelo corpo caloso, vemos como podemos 
suavizar os stresses que nos mostram os nossos testes.

Cada vez que recordamos um processo trazemos ao corpo as mesmas 
informações como quando ele se produziu, pelo qual o nosso teste vai-nos 
marcar, trabalhar sobre ele até que o nosso teste não indique nada, fará-nos 
ganhar a recordação de uma situação mal guardada.

A regressão ou recessão de idade, consiste neste trabalho, liberar a carga 
de certos sucessos que cada vez que recordamos, nos provocam certos 
estados.

 

5.    Os corpos subtis e as energias da terra
Bem-vindos a um seminário especial. Nele deixaremos de lado a razão 
para aprender a sentir. A vida é vibração, uma vibração que se sente, se 
ouve e se vê.

Um treino durante todo o seminário dedicado especialmente a conseguir 
percepção. Cada pessoa tem um tipo de percepção desenvolvida, descobri-
la e amplia-la aos restantes sentidos é uma questão de começar, pois … 
comecemos.

Quando se sentem os subtis, estes tomam um tacto suave que se vai 
densificando com o tempo e com a prática para ser mais um sentido.

Os campos subtis, são isso mesmo, subtis, algo que não podemos explicar 
com a mente mas sem sentir, tocar ou ver se estamos treinados.

Quando se sentem e se vêem, compreende-se o porque das relações á 
distancia das pessoas, como nos inter-relacionamos, vemos outras coisas 



que apreendemos a não “ver” para ter que viver planos mentais, 
necessários para actividades sociais controladas.

Para os que não possam vir, recomendo-lhes o livro de Geopatias e 
cicatrizes da editora Mandala. Compreender que há algo mais do que o 
que analisamos, faz-nos ser mais humildes.

Aprender a sentir abre-nos o caminho para saber:

·      O Percurso dos meridianos

·      Sentir os chakras

·      Sentir os deslocamentos subtis depois de acidentes importantes

·      Sentir as fugas nas cicatrizes

·      Localizar zonas positivas ou negativas do solo, para estar, dormir, 
trabalhar

·      Sentir as relações humanas “de outra maneira”

·      Saber para onde dirigir os nossos passos…

Uma vez que “sentes”, os teus conceitos do mundo rígido mudam, sempre 
sabes que há muito mais, que podes viver onde te seja fluido, suave, 
harmonioso e onde se produzem experiências enriquecedoras.

Quando se vive razoavelmente vivemos a responsabilidade, o dever, os 
sistemas de crenças que nos obrigam a viver o que nos toca, não podemos 
“eleger” com o que recebemos, experiências duras,que fortalecem em vez 
de suavizar, que envelhecem em vez de amadurecer.

A diferença entre viver o eleito sentindo, e o razoável vê-se nos resultados 
da historia pessoal. Ter vivências ou historias, capacidade para una nova 
historia ou analise para tudo que é novo, prejuízos.

 Quando começas a perceber é como estar apaixonado, é quando 
perguntas: o que vivi até agora? quantas adaptações e traumas tive por não 



viver onde fluía? porquê responsabilizar-me sobre temas que não pude 
viver de outra maneira, visto que não eram para mim?.

 

6.    Formas de trabalhar com o sistema físico
A visão global do corpo com a antiterapia permite-nos conhecer todas as 
formas de trabalho com a estrutura.

O esquema corporal e os seus componentes, vemo-los desde um angulo 
amplo e logo específico para saber como trabalha todo o conjunto.

Saber onde está a lesão antes de tocar é fundamental. Onde se produziu, 
quando, como, que sistemas estão alterados, como tirar stresses a cada um 
e como harmonizar o conjunto.

Conceitos de músculo, fascia, articulação, tendão, as suas funções 
anatómicas e como trabalhar com eles.

As diferentes formas de trabalho na historia juntamente com os seus 
criadores, permitem-nos fazer um esboço pessoal do que aprendemos até 
ao momento, e o que nos falta, recompilando para isso as diferentes 
formas de tocar.

Desde Sthill, pai da osteopatía com os movimentos bruscos para colocar a 
estrutura, até Upledger com o seu acompanhamento de fluxos e ritmos, 
faremos um percurso pelas diferentes formas de trabalhar conhecidas.

Na osteopatía visceral encontramos outra forma de trabalhar.

Ao poder trabalhar com o movimento, a antiterapia vai mais alem e 
desenvolve um estudo para o ALTO RENDIMENTO DESPORTIVO 
baseando-se neste capítulo graças aos testes dinâmicos.

Conhecer vários sistemas e integra-los na nossa forma de ver, permite-nos 
eleger com o teste adequado onde colocar o  nosso trabalho que de outra 
maneira teríamos que fazer a olho, dependendo do dia, do cansado que 
estejamos, o que tenhamos aprendido, o que se deixa o paciente, etc.



Os testes permitem-nos comprovar qual vai ser o resultado do que 
façamos, pelo qual faz-nos evitar movimentos inúteis, que a única coisa 
que podem conseguir é diminuir a capacidade de receber informação por 
parte do paciente.

 

7.    O trabalho com o sistema energético
A antiterapia fala-nos dos processos energéticos externos ou internos 
que podem ser difíceis de processar pelo corpo, entre eles encontramos:

·      Geopatias

·      Ritmos

·      Ritmos do sono

·      Focos no corpo. Focos de dentes

·      Cicatrizes

·      Meridianos, meridianos tendino-musculares

·      As formas de processar do cérebro

·      A lateralidade

·      A polaridade

·      O sistema eléctrico

·      O sistema hormonal, etc.

·      Os miasmas herdados

·      As informações crónicas, vacinas, etc.

Saber onde estão, como funcionam, as suas conexões com o resto e como 
testa-los é de grande ajuda para avaliar o estado do paciente. O seu sistema 



de resposta, ou o porque não se põe são, ou piora mesmo estando a fazer a 
melhor terapia do mundo.

Para que a matéria funcione tem que haver uma energia que a mova e esta 
está dirigida por uma informação, este será o objectivo proposto para este 
dia: a informação, como se produz, onde se perde, diferentes vias de 
informação.

O trabalho com ampolas (testes recompilados em informação posta em 
agua) abre-nos um mundo de possibilidades. As ampolas de Schimell, os 
testes com transparências, a onda de forma, sons ou cores, permitem-nos 
alcançar outra forma de compreender.

A energia e a informação de como processa-la, faz-nos compreender de 
novo conceitos, que até este momento não sabemos ou podemos expressar. 
A partir daqui a saúde intui-se de outra maneira, podendo trata-la em 
positivo, ou seja, a favor, e não contra.

Os conceitos de foco, informação enquistada, dão uma ideia dos processos 
crónicos e a possibilidade de um tratamento que ajude o resto do sistema 
que esteja implicado.

As Geopatias e as cicatrizes, amplamente explicadas no livro publicado 
pela editorial Mandala, recordam-nos que há coisas que não se vêem mas 
que estão, e de que maneira, uma geopatia é uma zona energética constante 
que impede alterar a polaridade do corpo, pelo qual pode produzir as 
piores doenças.

 

8.    As emoções segundo a antiterapia
Depois de compreender durante todo um ano que as emoções podem ser o 
produto de um mau funcionamento de alguma parte do sistema, neste 
seminário damos importância ás emoções que realmente nos bloqueiam, as 
que foram prioritárias e afectaram depois o sistema, utilizando para busca-
las os testes de antiterapia.



A maioria das emoções que nos irrita, ou nos sobem o tom. não fazem 
mais que isso, subir-nos, mas são as que, com as quais não podemos 
ficamos frios ou sem capacidade de eleição, ou chegamos a ser conscientes 
delas, tanto que nem sequer os testes chegam a mostrar um problema, são 
as importantes de localizar.

As emoções são minhas ou herdadas. Um tema importante que tratamos  
noutro seminário, mas que neste devemos saber os protocolos para 
localiza-las ao mesmo tempo que trabalhamos sobre elas para que quando 
sucedam não nos bloqueiem e permitam ao corpo poder eleger outro 
estado (físico, químico, emocional, etc.)

·      As relações entre os órgão e as emoções segundo os chineses.

·      Os chakras e as emoções.

·      As flores de bach, e as essências.

·      O trabalho de recessão de idade.

·      A ajuda da Programação Neuro-Linguística (PNL)

·      A forma de ajuda através do coaching

Os testes antes e depois de um trabalho emocional falam-nos do resultado 
que tivemos. Os testes dirigem a sessão, desta maneira vamos muito rápido 
e mais cedo ou mais tarde a nossa percepção melhora.

O terapeuta a esta altura do curso sabe não analisar a pessoa, a sua história 
pessoal (real ou inventada), as suas aspirações, os seus sistemas de 
crenças. Sabe que as emoções que produzem danos, o paciente não 
costuma ver, visto que não é capaz de chegar a elas, estão adaptadas 
profundamente no seu ser, onde não possa chegar, onde não saem palavras 
mas sim informação que o corpo tem adaptada.

Mudar a forma de processar enriquece a pessoa e o terapeuta que o 
acompanha. Ganhar ganhar.



Descobrir que somos como crianças e que a dureza de tantos julgamentos 
envelheceram-nos tanto como tenhamos sido rígidos com as nossas mentes 
para manter a razão, para necessitar manter um mapa que chamamos “eu”.

“Quantas razões para não estar são”, a percepção faz-nos recuperar 
território, “por cima das emoções há vida que necessitamos”

9.    A química, o trabalho com o terreno
Somos o que comemos? Não, somos o que nos permite processar o nosso 
sistema.

Este conceito que teremos utilizado durante todo um ano, permite-nos 
deixar de fazer adições e subtracções com o corpo.

“Só apanhamos um vírus se temos o terreno predisposto”, esta frase 
serve para todos os anteriores seminários, como as dos anteriores servem 
para este, outra vantagem da holistica.

Não são as emoções que há no exterior, mas sim a capacidade que tenho de 
empatizar com elas. Poderíamos dizer isto para cada parte do que foi 
aprendida até agora.

Neste nível observa-se o terreno, que é onde se produzem todas as 
reacções, e não a célula que fará o que o terreno lhe permita. O sistema é 
como uma grande piscina onde há bolas a diferentes profundidades. A 
piscina é o terreno e as bolas são as células, trabalhar limpando as bolas 
não é o mesmo que trabalhar sobre o líquido. O trabalho do Dr. Pasteur 
com o microscópio deu-nos a ciência actual, mas nos seus últimos 
momentos compreendeu que no terreno estava o segredo.

Excessos, carências, capacidades de processo, são importantes neste 
seminário, quando já sabemos que é o terreno, visto que antes teríamos 
que decidir de cabeça ou com as informações aprendidas. A sorte da 
utilização dos testes, permite-nos ir a questões muito amplas neste 
primeiro ano, e muitas vezes suficientes para resolver pequenos 
desequilíbrios.



Vitaminas, minerais, oligoelementos, óleos gordos, homeopatia, sais, 
ortomolecular, costumam ser palavras conhecidas pelos tratamentos que 
cada vez se dão mais a conhecer.

Uma visão de que são, as suas carências, excessos e toxicidade, assim 
como uma breve explicação sobre a sua historia pode-nos esclarecer muito 
antes de utiliza-los.


