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SISTEMA DO CORPO ESPELHO 

O corpo é um espelho que reflecte o que se passa na consciência             

                                             http://new.healer.ch                                           

 

 

O que se passa na nossa vida, é um reflexo de quem nós somos.  

Se temos confusão interior em relação a determinado assunto, a vida devolve-nos esse tema de modo confuso, que nos 

causa stress. Se temos clareza em relação a determinado assunto, esse tema na nossa vida é saudável e flui sem 

problemas. 

 

O nosso Ser interior – o nosso espírito, fala uma linguagem muito simples: ou te sentes bem a fazer uma coisa ou não te 

sentes bem. 

 

 “As tensões no corpo não são nada mais do que tensões na nossa consciência” – Martin Brofman. 

 



O Sistema do Corpo Espelho é um método de cura que nos ensina a perceber as tensões na consciência que se 

manifestam como sintomas no nosso corpo ou na nossa vida e a curá-las.  

 

O corpo energético é composto por Chakras – vórtices de energia, e cada chakra está relacionado a uma parte da 

consciência e regula órgãos e funções específicas do corpo. 

 

Para percebermos bem do que se trata quando falamos de corpo energético, faremos um exercício para aprender a 

sentir e dirigir energia. 

 

O Sistema do Corpo Espelho é um método de cura baseado em Chakras. Martin Brofman criou este método através da 

sua experiência de se libertar de um cancro terminal considerado impossível de curar pela medicina institucional. 

Durante o seu processo de cura, aprendeu muito acerca da dinâmica corpo – mente e das conexões entre o corpo e a 

consciência. 

 

É um sistema holístico, em que a cura é dirigida ao conjunto de corpo, mente e espírito. 

 

Nesta palestra são abordadas as filosofias basilares deste sistema de cura. 

Havendo tensões em determinadas partes da consciência, reflectem-se em zonas específicas do corpo e/ou da vida. Os 

participantes ficam a conhecer esta correspondência, ficando com um melhor entendimento acerca da relação entre a 

consciência e o corpo. 

 

 
Dinamizadora: Susana Barroco, certificada como curadora pela Brofman Foundation for the 

Advancement of Healing desde 2002. Encontrando neste método uma excelente ferramenta para a 

saúde e desenvolvimento pessoal, facilita consultas individuais. Organizadora e tradutora de cursos do 

Sistema do Corpo Espelho e da Visão.  

 

Email:  susana.queijo.barroco@gmail.com 

Telemóvel:  912 532 882 


