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Diplomada em Klangmassage (Graus I a IV) pelo Instituto de Som de Peter Hess. Realizou 

ainda diversas especializações nesta área (em trabalho com crianças, aplicação a 

situações neurológicas e oncológicas e terapia com gongos com Ingrid Ortelbach, 

Elizabeth Dierlich e Albert Seitz) e prosseguiu numa base auto didata estudos em outros 

sistemas similares. Para as suas valências na área da Terapia Vibracional com Taças 

Tibetanas contribuem também a sua formação em Biologia da Saúde, Reiki, 

Cristaloterapia, Radiestesia e outros. 

 

A Terapia Vibracional com Taças Tibetanas é uma técnica terapêutica recente, não 

obstante as taças tibetanas e os gongos - que servem de suporte a esta terapia - serem 

instrumentos ancestrais e, como tal,  serem desde há muito utilizados, entre outros, 

para fins de cariz religioso e técnicas de harmonização espiritual. Ora atuar ao nível 

espiritual é curar a "alma", isto é, criar as condições para curar as emoções e o corpo.  

Mais recentemente, investigadores e docentes da área terapêutica e clínica de origem 

europeia e oriental (neste caso radicados nos EUA onde lecionam no ensino 

universitário) descobriram que quando postas em contacto com o corpo (diretamente 

ou na aura), as taças revelam-se potentes instrumentos de harmonização e cura. 

De facto, as vibrações sonoras e ultrassónicas das Taças de Som Tibetanas atuam direta 

e indiretamente no organismo humano, provocando um relaxamento profundo e uma 

harmonização energética que desencadeiam um incontestável processo de bem-estar 

que pode conduzir à cura de determinados sintomas no nosso corpo denso (físico e 

emocional). Elas agem quer ao nível da audição, quer ao nível da estrutura celular, quer 



ao nível dos fluidos orgânicos e, ao entrar em ressonância com todos estes, permitem a 

harmonia e a cura. 

Assim, as vibrações têm potencialidades espirituais e terapêuticas, harmonizando o 

indivíduo internamente como um todo e externamente com o “Todo”. É portanto uma 

técnica holística, pois considera a tripla dimensão “corpo-mente-espírito”. 

A  Terapia Vibracional com Taças Tibetanas fundamenta-se nos sistemas de Peter Hess® 

e Suren Shrestha, nos estudos do Dr. M. Gaynor e, complementarmente, nos 

conhecimentos da  Biologia da Saúde e nos sistemas terapêuticos de diagnóstico e 

reequilíbrio energético que correntemente aplicamos.  

 

Principais benefícios da Terapia Vibracional com Taças Tibetanas 

Os primeiros contactos com as taças de som e os gongos permitem de imediato um 

grande desbloqueamento energético e uma agradável sensação de bem-estar. 

Gradualmente é possível observar os seguintes efeitos: 

- Melhor capacidade para atingir um estado de relaxamento profundo (especialmente 

indicado em casos de ansiedade, insónia e hiperatividade 

- "Hiperatividade" em Crianças hoje designadas de Indigo e Cristal 

- Maior domínio sobre a resolução de problemas e preocupações 

- Aumento da criatividade, sensibilidade, concentração / atenção e capacidade de ação 

- Redução da agressividade  

- Reforço do sistema imunológico e melhoria da autoconfiança 

- Proteção do campo energético (aura) e remoção de fluxos exteriores de energia 

negativa 

- Acesso a registos de memória do subconsciente. 

 

       

 

 



 

Como se processa a terapia  

Esta terapia é executada num ambiente relaxante e com o cliente confortavelmente 

vestido. Aliás, o ambiente de paz e relaxamento é um dos requisitos deste sistema.  

 

A terapia pode ser individual ou em grupo. No caso dos grupos disfruta de 3 

modalidades: 

- em pequenos grupos (até um máximo de 4 pessoas), onde cada um se deita e recebe 

uma terapia, embora numa versão simplificada; 

- em grandes grupos (sem limite de lotação), onde as pessoas podem estar sentadas ou 

deitadas (dependendo das condições da sala) e onde se beneficia dos efeitos das taças 

e gongos orquestrados na forma de um concerto meditativo (não existe contacto das 

taças com o corpo); 

- "workshop" info-demonstrativo onde se cedem informações sobre as taças tibetanas 

em preparação para os workshops de formação que ministramos desde 2007 

(enquadramento histórico da terapia com as taças tibetanas, diferentes utilizações das 

taças, formação, etc) e onde se demonstram os efeitos das  taças tibetanas na aura e no 

corpo (as pessoas estão confortavelmente sentadas/deitadas e ouvem e sentem as 

vibrações das taças). 

 

Mesmo um único contacto com as taças tibetanas revela-se sempre uma experiência 

verdadeiramente inesquecível. 

 

Ver também em Academia informação sobre cursos realizados nesta área. 
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