
Kit. Há uma linha exclusiva para terapeutas e outra para as pessoas que podem escolher seu floral Cler criou uma linha para cuidar do emocional dos animais

Terapia alternativa. Após um AVC, aos 26 anos, publicitária deixou a profissão e criou linha de essências

Afroditeéa
madrinhadalinha
quecuidade
humanoseanimais

¬ ANA ELIZABETH DINIZ

ESPECIAL PARA O TEMPO

¬Vai lá saber os desígnios
de Deus para cada um de
seus filhos. Após um Aci-
dente Vascular Cerebral
(AVC), aos 26 anos, Cler
Barbiero, 51, deu uma gui-
nada em sua vida.

“Naquela época eu esta-
va vivendo um momento
muito desafiador em mi-
nha vida. Como publicitá-
ria, eu trabalhava em uma
grande agência e nas horas
restantes era sócia de uma
pequena agência que eu e
uma amiga tentávamos
construir do nada, como fa-
zem os jovens que têm so-
nhos na cabeça. Tinha per-
dido um grande amor, fa-
zia pouco tempo, um com-
panheiro que parecia ser
para toda a vida, mas que
um dia saiu dela sem mui-
tas explicações. E tinha re-
cebido a notícia de que
uma amiga querida e sua
filhinha recém-nascida ti-
nham sido diagnosticadas
com Aids. Eu estava exaus-
ta emocionalmente e fisica-
mente esgotada”.

Numa madrugada, ela
acordou com o lado direito
do corpo todo paralisado.
“Não conseguia falar nem
entender o que tinha me
acontecido. Ninguém le-
vantava a suspeita de um
AVC em uma pessoa tão jo-
vem, mas os exames confir-
maram o diagnóstico. Fiz o
tratamento tradicional,
mas continuava tendo for-
tes dores de cabeça, dificul-
dades motoras e desmaia-
va com frequência. Então
uma amiga me levou a
uma “curandeira” no bair-
ro Lagoa da Conceição, em
Santa Catarina. Ela fez

uma leitura dos meus cha-
cras (centros energéticos) e
começou a aliviar os sinto-
mas”, relembra Cler.

Paralelamente, ela foi
tratada e acolhida em um
centro espírita kardecista,
fez acupuntura e tomou
florais.

“Descobri um novo mun-
do. E, como tenho alma de
pesquisadora, quis enten-
der como eu havia me cura-
do e fui estudar. Depois de
passar o limiar da minha ig-
norância e sentir o chama-
do, comecei um plano de
cinco anos para deixar pro-
paganda, especialmente
após passar quatro meses
morando e meditando na Ín-
dia. E foi assim que um dia
cheguei ao chamado que fo-
ram os Florais da Deusa e à
própria deusa, meu cami-
nho”, conta.

Os Florais da Deusa nas-
ceram depois de três anos
em que ela esteve envolvi-
da no movimento de renas-
cimento da deusa, partici-
pando e oferecendo círcu-
los de mulheres e rituais
na Lua cheia para aquelas
que desejavam engravidar
e precisavam se reconectar
com seu feminino profun-
do e sagrado.

“Nunca pensei ou plane-
jei fazer um sistema floral.
Eu trabalhava com mais de
600 flores de diferentes sis-
temas e já tinha um ‘cader-
não’ em que eu misturava es-
sência e fazia fórmulas por
assunto. Eu estava bem feliz
assim”, conta Cler.

Mas tudo mudou duran-
te uma viagem que ela fez
ao interior de Santa Catari-
na. “Eu comecei a ‘ver’ a au-
ra das árvores que estavam
floridas e a receber arquivos
sobre o que elas trabalha-
vam como florais. Fiquei
muito assustada, mas esta-
va tudo tão em paz: a lumi-
nosa natureza ao nosso re-
dor, a música de ninar para
o meu primeiro filho, então

com um ano, que dormia.
Tudo parecia certo”, conta a
terapeuta.

Durante esse processo,
ela diz que começou a ouvir
uma voz suave, firme e sá-
bia. “Ela dava orientações
de um sistema de cura que
vinha pela energia e bonda-
de da deusa e que seria com-
posto por florais que se sin-
tonizariam com o arquétipo
de deusas de diferentes cul-
turas. Fiquei dois meses ou-
vindo essa voz para ter cora-

gem de fazer as primeiras es-
sências, em março de 2000.
Eu não duvidava da voz,
mas sim de que eu tivesse as
qualidades necessárias para
tal empreitada. Era tão forte
o empuxo para agir que
criei a deusa Afrodite, a pri-
meira essência do sistema e
que é nossa madrinha. Tem
sido uma longa história de
fé, entrega e de confiança
no chamado”, revela Cler.

A terapeuta ressalta que
os florais “descendem de

uma preciosa linhagem espi-
ritual. A linha é uma cocria-
ção com a mãe-natureza,
com os devas (espíritos da
natureza) do lugar onde es-
tão as plantas. Cada um dá
um pouco, e criamos algo to-
talmente novo”, comenta.

Informações sobre os Flo-
rais da Deusa pelo site:
www.floraisdadeusa.com.
br. Sobre o curso, falar com
Heloísa, pelo telefone (31)
9981-8084.

Linha
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Os Florais da Deusa
contam, atualmente,

com 267 essências na li-
nha profissional, disponí-
vel apenas para os terapeu-
tas autorizados. Cler Bar-
biero está programando
um curso de formação pa-
ra o segundo semestre des-
te ano, em Belo Horizonte.

A linha de florais tem
também 51 essências pré-
manipuladas, prontas pa-
ra uso. “Essa foi uma for-
ma que achamos de demo-
cratizar a terapia. São flo-
rais para tomar, bálsamos
para passar no corpo e bor-
rifadores com floral. Eles
podem ser tomados sem a
necessidade de uma con-
sulta, pois nasceram com a
ideia de autotratamento.
Temos também uma linha
pet, a Amor de Bicho, com
12 itens”, apresenta a tera-
peuta.

Segundo ela, a propos-
ta dos florais é auxiliar o
ser a manifestar seu poten-
cial pleno de equilíbrio,
saúde, bem-estar e evolu-
ção. “As linhas pré-manipu-
ladas e pet atuam no cam-
po energético e emocio-
nal, e a linha profissional,
por meio da mandala Flo-
rais da Deusa, ajudando
no despertar do arquétipo
ou presença sagrada de
deusas e deuses de diferen-
tes culturas. Por meio des-
sa força e presença, os flo-
rais levam a pessoa a gran-
des transformações, saltos
evolutivos mediante mu-
danças de padrões negati-
vos e a cura de traumas im-
portantes que moldaram a
forma como a pessoa fun-
ciona no mundo”.

As essências são obtidas
pelo método solar desen-
volvido pelo médico
Edward Bach, criador dos
florais de mesmo nome,
mas trazem um sistema úni-
co que os diferencia dos de-
mais. Uma consulta demo-
ra em torno de duas horas.

“O cliente escolhe uma
mandala Florais da Deusa,
uma ninfa e quatro elemen-
tos. Pelas essências escolhi-
das, ele terá uma visão exa-
ta de seis pontos: conscien-
te, inconsciente, presente,
o que impede o avanço e o
novo, e qual será a qualida-
de ativada no final do pro-
cesso. Cada escolha, mos-
tra onde a pessoa está e pa-
ra onde está indo em sua
evolução”, analisa Cler.
(AED)
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Inspiração. Cler Barbiero criou os Florais da Deusa que sintonizam com diferentes arquétipos
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