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Um recurso de aprendizagem online para terapeutas de CST e SER
do Upledger

Olá a Todos,

O mês com o dia de São Valentim suaviza o meu coração. Ao crescer, sempre pensei
que o dia de São Valentim significava que eu deveria ter uma pessoa especial na minha
vida. De que outra forma eu saberia que sou especial e amada se alguém não me
mostrasse? Eu pensava que o amor era apenas uma experiência recíproca.

Agradeço a todas as lições da minha vida que me mostraram como essa ideia pode ser
louca e limitadora. A capacidade do nosso espaço no coração é ilimitada. A energia do
nosso coração pode crescer exponencialmente.

Aprendi muito sobre como usar a energia do meu coração no workshop 'Poder do Oito,
de Lynne McTaggart, no ano passado. Eu aprendi uma grande lição. Para se sentir
melhor e realizar os seus objetivos, é preciso gastar uma quantidade considerável de
tempo, pretendendo do seu coração boas intenções para outras pessoas. O
autodesenvolvimento não ocorre trabalhando exclusivamente em si.

Isso é explicado no livro mais recente de Lynne McTaggart, 'Poder do Oito. O que ela
descobriu é notável. Nos últimos 10 anos, ela pesquisou o que acontece quando um
grupo de pessoas se reúne e coloca a sua intensão em outros. As intenções são uma
ideia muito específica. Ela tem inúmeros relatos de curas milagrosas das pessoas para
quem colocaram uma intenção. No entanto, ela relata que o que foi mais impressionante,
é que as pessoas que estavam a trabalhar numa intenção também estavam a melhorar
em todos os aspectos das suas vidas! A primeira vez que participei num grupo do poder
do 8, foi como um exercício de grupo de direção de energia sem toque, realizado via
internet e os resultados foram os mesmos!

Para iniciar uma intenção nos nossos pequenos grupos, nós primeiro "energizamos-nos",
o que significa entrar nos nossos corações. Em seguida, enviamos a nossa energia do
coração para o círculo e misturamos-nos com as energias do coração de cada um. A
partir dessa conexão, imaginamos a pessoa como se a cura já estivesse feita.

Existe poder em perguntarmos aos nossos pacientes qual é a intenção deles para a sua
cura. Existe poder em manter essa imagem com eles, com a crença no coração. Existe o
poder de saber que, quaisquer pensamentos que você envie, retornam multiplicados.

Do meu coração para o seu,

"A minha intenção é fazer uma diferença significativa na vida das pessoas à minha volta."
– Lynne McTaggart

Logo criado para 'Love Infinity Project' by Brenda Rodriguez

Arte do Toque...O Hióide

A ferramenta mais importante ao fazer a libertação do hióide é sentir a qualidade
tridimensional da garganta e do pescoço. A cartilagem do hióide é uma âncora para
muitos músculos. Esses músculos unem-se bilateralmente e simetricamente. No CST1,
aprendemos a segurar a borda da cartilagem do hióide e a parte posterior do pescoço.
Em seguida, inicie a técnica do diafragma, deixando que o corpo faça a auto-correcção.
Sabe que houve uma libertação clássica, quando há uma sensação de que a garganta é
mais larga, mais aberta e que há menos tensão muscular a ser puxada para dentro da
mandíbula e da boca. Ao começar no SER, você recebe mais conhecimentos para
sofisticar o seu toque e aprender técnicas específicas para trabalhar todos os grupos
musculares.

Nós aprendemos que esta região é uma série de tubos dentro de tubos. Penso em todos
os diferentes ângulos dos músculos do hióide, como uma cobertura protectora das
estruturas importantes da garganta e do pescoço. Criando estabilidade nesta região
suporta o falar, engolir, respirar, bem como estabilizar o pescoço.

Quando faço as técnicas infra-hióide ou retro-hióide, sei e sinto que estou a tratar um
cilindro muito grande. Percebo em que ângulo as minhas mãos estão a ser movidas
enquanto seguem as tensões nos músculos. Seguindo a técnica do Diafragma, sigo
a direção da facilidade até encontrar a barreira. Depois de segurar a barreira e perguntar
ao corpo: "O que aconteceu?" ou "O que você quer fazer com esse padrão?", a técnica
continua até que sinta que está completa, assim como acontece com todos as libertações
do diafragma. Quando usa a sua percepção tridimensional do que está a acontecer sob
as suas mãos, mais exactas podem ser as correções.

Um dos princípios da Terapia Sacro Craniana é seguir o corpo. Não sabemos o caminho
que vai seguir para se autocorrigir e equilibrar. Sabemos que a homeostase e o equilíbrio
são a força motriz da cura. Com experiência suficiente, cada um de nós sabe como é
uma garganta e pescoço saudáveis. Sabemos quando o hióide e os músculos tonais
estão "dentro dos limites normais". Eu acho que é uma óptima ideia estabelecer uma
intenção com o seu paciente sobre como eles gostariam que a sua garganta se sentisse
ou diminuísse num sintoma ou condição que esteja nessa área. O que se deve lembrar
sobre a definição de intenções, é que o produto final pode ser possível, mas não sabe
como é que isso vai acontecer.

Estou ansiosa para continuar a explorar estas ideias consigo nas vídeo chamadas de
CST Mastery de fevereiro.

Arte do Diálogo...A Criança Interior

Ter um relacionamento com a sua criança interior é muito curador. Podemos usar essa
ideia com frequência, de muitas maneiras diferentes, em imagens e diálogos
terapêuticos. Estar com os nossos pacientes e com o corpo deles enquanto recordam e
se conectam com a experiência e sentimentos quando eram jovens, é um caminho.
Muitas vezes leva a identificar um quisto energético de um evento, uma crença ou puras
emoções.

Certos episódios da infância estão gravados na nossa memória. É como se uma pessoa
repetisse essa experiência cada vez que se lembrasse dele. Se o paciente menciona
essa memória, observe como seu corpo muda. Eu recomendo perguntar: "Onde é que
sente isso no seu corpo?" É surpreendente como ainda carregamos a experiência de há
muito tempo atrás nos nossos corpos.

Quando pode facilitar um diálogo, uma conversa, até mesmo o reconhecimento entre o
paciente como o adulto e a imagem de si mesmo mais jovem, é muito estimulante e
curativo para o paciente.

O primeiro passo no diálogo é definir consciência. Pergunte ao paciente se a imagem
interna da criança que está presente sabe que estamos a falar sobre ela ou que podemos
vê-la. Espere pela sua resposta. Num segundo passo, peça ao paciente que receba
permissão para se aproximar da criança interior na sua visão. Num terceiro passo, peça
ao paciente que pergunte se podemos falar com a criança interior. Então comece uma
conversa apresentando-se à criança. Às vezes o paciente começa a conversa e às vezes
começo eu. Convido-o a começar a perguntar algumas destas ideias, "Como é que
estás?", "O que estás a fazer?", "Estás bem?" Usando linguagem apropriada para a idade
da criança.

Não tenha nenhuma expectativa de quanto tempo este processo pode levar. Construir
confiança entre o eu adulto e uma criança interior é um tempo muito precioso na cura de
alguém.

O SER Mastery inclui uma série de 3 partes sobre o diálogo com a Criança Interior. A
parte 1 é oferecida nas chamadas de Fevereiro. As partes 2 e 3 estão na biblioteca para
membros Gold.

Learn more at CSTMastery.com
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