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Atlantis Arolo Tifar

Atlantis Arolo Tifar, ou simplesmente Arolo, é uma técnica de sanação

energética que provém da civilização atlante. Mas mais do que uma

simples técnica energética, é um magnífico sistema que facilita a

conexão com poderosas capacidades espirituais e frequências

energéticas altamente curadoras.

No ano 1987 o escritor, terapeuta e
médium F.E. Eckard Strohm recebeu do
Arcanjo Uriel a capacidade de ler nos
Registos Akáshicos e descobriu o
método de cura dos Mestres Atlantes,
chamado “ATLANTIS AROLO TIFAR”.

Este método impressionou-o tanto que
iria a qualquer parte do mundo para
aprendê-lo. Seguindo o fio condutor do
Registo Akáshico, encontrou o aspeto
passivo deste sistema de cura, que se
conhece como Reiki e cujo lado ativo
permaneceu desconhecido até agora.

Em 1991, F.E.Eckard Strohm funda a R.A.I (Reiki Association
International), sendo uma das metas: “Expandir o aspeto ativo do Reiki
(AROLO), para um tratamento integral que permita além de curar o
paciente, ajudá-lo a reconhecer quais as atitudes que o levaram à sua
doença.” Em 1992, Eckard Strohm realizou o primeiro Curso de Arolo e,
atualmente, este método é praticado em mais de 20 países.

Em que consiste

Andreia Viana
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Nos finais do século XX, um grupo de
biólogos marinhos australianos realizaram
diversas investigações sobre a linguagem e a
comunicação entre os golfinhos. Depois de
intensivas semanas de provas e estudos,
descobriram que os golfinhos são capazes de
identificar-se entre si mediante impulsos
energéticos mesmo estando a uma grande
distância uns dos outros. Também podem
determinar com exatidão fatores como o
estado de saúde, a disposição psíquico-
anímica, a presença de predadores, o
conteúdo do estômago o de muitas outras
coisas…

Este mesmo sistema de identificação e
comunicação através de impulsos
energéticos, foi utilizado pelos sacerdotes-
sanadores na desaparecida civilização da
Atlântida. Em 1991, F.E. Eckard Strohm
redescobriu esta técnica e desenvolveu-a
como um novo método de sanação
holística: ATLANTIS AROLO TIFAR ou
simplesmente AROLO.

A técnica curativa 
de Arolo utiliza os 
mesmos impulsos 

energéticos 
característicos dos 

golfinhos na 
comunicação 

terapeuta-paciente. 

O especial desta 
técnica é que não é 
só um sistema de 
tratamento senão 
que também um 

sistema de 
diagnóstico 
energético.

Atlantis Arolo Tifar

Andreia Viana
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O especial da técnica Arolo é que para além de ser um sistema de

TRATAMENTO é também um sistema de DIAGNÓSTICO.

O Arolo trata não só os “sintomas” de uma doença ou de um problema
através de uma energia dirigida, senão que também permite localizar e tratar a
“causa original”. A sua rapidez tanto no diagnóstico como no tratamento chega a
ser espetacular. Em apenas alguns minutos, Arolo permite estabelecer diagnósticos
absolutamente precisos e orienta com rigor a melhor forma de abordagem.

É conhecido que quando uma pessoa tem alterada a sua saúde por um problema ou
doença, existe sempre uma conexão entre a causa psicossomática ou “causal” e o corpo físico, o
que nos é “avisado” através dos sintomas. Arolo, no seu diagnóstico integral, permite também
reconhecer processos kármicos e ajudar os pacientes a superá-los mais rápida e facilmente,
graças ao reconhecimento das aprendizagens espirituais correspondentes.

Através dos diferentes testes de diagnóstico de Arolo podemos averiguar os planos causais
e os planos dos sintomas, além de encontrar a substância, mineral, vitamina, flores de Bach que
cada paciente possa necessitar. Este sistema aprende-se em quatro níveis, dois básicos e dois
superiores. Os terapeutas de Arolo, nos níveis básicos utilizam códigos digitais para testar os
diferentes planos do paciente. O cérebro do paciente manda, constante e inconscientemente,
impulsos energéticos (o mesmo sistema de comunicação dos golfinhos). O terapeuta envia o
“impulso pergunta” através de códigos digitais ao cérebro da pessoa e interpreta o “impulso
resposta”, recolhe e anota os resultados obtidos e, com estes resultados, conhece os problemas
e a sua origem, para posteriormente tratá-los.

5

Arolo é uma ferramenta muito útil pois
pode testar desde a temperatura
corporal, até processos mais
complexos do ser humano, isto
dependerá sempre da preparação
técnica do terapeuta, como por
exemplo, em homeopatia, para testar
o medicamento e a potência
adequados.

Nos níveis superiors de aprendizagem, os Tifares recebem cristais de

quartzo programados com técnicas atlantes que permitem diagnósticos

muito mais profundos e poderosos. O Tifar fica capaz de identificar

padrões inconscientes do paciente e diagnosticar qual a programação

mental mais adequada para a pessoa naquele momento.

O Diagnóstico em AROLO

Atlantis Arolo Tifar

Andreia Viana
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Uma vez conhecida a raiz do
problema (o plano causal) e os
sintomas, o paciente será tratado
mediante a energia do Arolo.

Nos níveis básicos, utilizam-se os
códigos digitais, os símbolos
geométricos e a imposição de mãos
que se aprendem para que, através do
terapeuta, possa fluir até ao paciente,
a energia canalizada curativa de Arolo.

O Arolo atua holisticamente e não
só em pessoas, mas também em
animais e plantas. Existe também um
símbolo para limpar energeticamente
lugares ou objetos com energias de
baixa vibração.

Existem 144 Anjos Atlantes

(frequências vibratórias específicas)

presentes em cada tratamento de

Atlantis Arolo Tifar.

O que cada pessoa recebe no seu tratamento

está sempre em sintonia perfeita com o seu

plano de alma.

Os animais
Os animais são almas puras. Muitas vezes durante
um tratamento sintonizam com a frequência
energética elevada e aproximam-se do terapeuta-
paciente. É perfeitamente natural e não tem
qualquer problema na terapia, muito pelo contrário.
Os animais vibram amor incondicional, encorajar um
paciente a adoptar um animal pode representar
uma sugestão terapêutica de valor incalculável.

Nos níveis superiores de Arolo, os terapeutas podem levar o paciente a experimentar a
“conexão” com um potencial de energia elevada. A energia curativa canalizada destes
terapeutas chega a ser muito alta, o tratamento é efetuado com cristais de quartzo e
ametista “codificados” que foram anteriormente programados; estes cristais colocam-se em
determinados pontos no corpo do paciente, em vez da imposição de mãos. Os cristais de
quartzo e ametistas estão programados para atuar nos planos afetados do paciente e
conduzem-no a restabelecer o equilíbrio perdido de forma poderosa, uma harmonização
completa e profunda.

O Atlantis Arolo Tifar pode intervir nas estruturas internas dos pacientes, pode ajudar
os pacientes a desbloquear problemas que se ocultam no subconsciente, corrigir e
neutralizar “padrões ou programas mentais”. Substituição de programas (imagens)
limitadores por programas (imagens) facilitadores da evolução do paciente.

A Magia do Tratamento
O Arolo, tal como o Reiki, é uma energia divina inteligente através da

qual os milagres acontecem…

Atlantis Arolo Tifar

Andreia Viana
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Atlantis Arolo Tifar

Atlantis Arolo Tifar identifica e trata 5 planos / dimensões do Ser

Humano: Físico, Emocional, Mental, Energético e Espiritual. O primeiro

grande benefício é que após uma sessão de Arolo, o paciente fica com

todo o seu sistema energético equilibrado e, a causa do seu desequíbrio

e desarmonia, foi identificada e tratada.

O movimento da energia é muito
semelhante ao movimento da água.
Receber uma sessão de Arolo é
como tomar um banho
profundamente refrescante e
revitalizante.

Após uma sessão, a sensação que
fica é de ter feito uma limpeza e
energização muito profundas. A
leveza, paz, amor, relaxamento
sentidos durante a sessão tendem a
manter-se no tempo e instala-se a
sensação subtil que uma parte da
vida acaba de começar. Uma nova
dimensão do Ser ganha força.

Benefícios principais do tratamento com Arolo:

 Limpeza e Harmonização da Aura;

 Reposição da energia basal original;

 Ativação da Força Crística na Pessoa;

 Tratamento da causa e sintomas do desequilíbrio energético;

 Identificação e tratamento de processos e aprendizagens kármicas;

 Desbloquear conteúdo inconsciente e transformar padrões limitadores em

programações encorajadoras sintonizadas com o plano de alma;

 Teste de alimentos, medicamentos, vitaminas e suplementos adequados;

 Teste de Flores de Bach e orientação terapêutica;

 Teste dos órgãos em carência energética;

 Programação dos Princípios Divinos da Liberdade;

 Programação dos Nomes de Deus;

 Limpeza de espaços com geometria sagrada (e vela de Arolo).

BENEFÍCIOS

Andreia Viana
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Níveis de Arolo

O Arolo tem 4 níveis:

- Arolo 1

- Arolo 2

- Arolo Tifar 1

- Arolo Tifar 2 

Em cada nível são ensinadas competências

específicas e cada terapeuta utilizará os

recursos que tem à sua disposição para

enriquecer o trabalho energético. Por

exemplo, o terapeuta poderá aprofundar os

seus conhecimentos na área da

homeopatia, Flores de Bach ou Sais de

Schussler ou na área do apoio na morte e

encaminhamento de almas ou terapia

transpessoal,…

PIRÂMIDE DE AROLO 

As Consultas de Arolo variam de

acordo com a experiência do

terapeuta e a sua formação em outras

áreas. O tipo de consultas que

apresento em seguida são retiradas da

minha prática específica:

 Consulta de Arolo Básica
Online ou Presencial, tem a duração de 1h, permite a

limpeza profunda e harmonização da aura e a

identificação e tratamento da causa do desequíbrio e

respetivos sintomas.

 Consulta de Arolo Completa
Online ou Presencial, tem a duração de 2h, inclui a

consulta básica + identificação do bloqueio

inconsciente e substituição do padrão limitador por

um padrão evolutivo e imagem positiva. Padrão que

estará em sintonia com o plano de alma da pessoa +

programação mental energética (frase de poder).

 Consulta de Arolo: Flores de Bach
Online ou Presencial, tem a duração de 2h, inclui a

consulta básica + identificação das Flores de Bach

adequadas. Apoio transpessoal associado a cada Flor

de Bach identificada.

 Consulta de Arolo: Encaminhamento de Alma
Presencial, tem a duração de 2h e inclui a consulta básica. Nesta consulta inicial, identifica-se a necessidade de

encaminhamento da alma e se existe ou não processo kármico associado. Em ambos casos, é comunicada a

situação ao paciente e procede-se à resolução necessária entre a alma e o paciente. Facilita-se a despedida final,

presta-se apoio no luto e posterior encaminhamento da alma quando ambas partes estão preparadas.

O Arolo é compatível com todos os tipos de tratamentos e não exclui nunca a

necessidade de orientação médica. É um método muito seguro e confiável porque

ao ser uma energia divina, é inteligente e não existe possibilidade de erro.

Tipos de Consultas

Andreia Viana
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Cursos de Arolo

Atualmente sou a única instrutora independente da R.A.I (Reiki

Assotiation Internacional) a realizar os Cursos de Arolo em Portugal. Um

dos aspetos que me atraiu desde o início é que na tentativa de manter a

uniformidade e a qualidade de ensino do método, só os cursos iniciais

podem ser realizados por instrutores independentes. Os cursos

superiores, Arolo Tifar 1 e Arolo Tifar 2, são realizados apenas pela

Equipa Alemã. Neste momento, o local mais próximo para realizar os

cursos avançados é em Barcelona, tendo o grande privilégio de

aprender diretamente da querida Mestre Mechthild Strohm, esposa do

Grão Mestre F.E.Eckard Strohm.

Um Mestre é um Guia, um Modelo, uma
Pessoa com a qual aprendemos e a qual
muitas vezes admiramos. Mestre é aquela
pessoa que se compromete em aprender
eternamente sempre com o objetivo de
servir a humanidade.

Esta mulher incrível e magnífica é um dos
meus maiores modelos de amor
incondicional, pureza e bondade. A beleza e
a serenidade que irradia refletem a sua
natureza transbordante de amor universal.

A sua energia abala-me profundamente.
Calor, simplicidade, sabedoria. Olhar para o
seu rosto faz-me sentir invadida por um
amor totalmente incondicional.

O seu amor pelos animais é admirável. A sua
conexão à natureza profunda e mágica.
Grata à Vida por este (re)encontro.

Andreia Viana
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Andreia Viana

Cursos de Arolo

Curso de Arolo 1

O início…
Apaixonante desde o 
primeiro momento. O 

ambiente de luz, harmonia e 
serenidade faz lembrar os 

tempos da Atlântida. 

Tudo neste curso é mágico, 
desde a teoria até à iniciação 
e às práticas terapêuticas. As 

pessoas que se cruzam… 
Nada é por acaso!

Atualmente s Cursos de Arolo em Portugal são realizados em Valença,

Porto e Lisboa.

Curso de Arolo 2

Crescimento…
Maior responsabilidade, 

maior aprendizagem. 

Um salto quântico em 
relação ao nível 1. 

Possibilidade de testar 
alimentos, medicamentos, 

flores de Bach. Tratar 
animais e plantas.

Aprender a fazer as mágicas 
Velas de Arolo. 
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Andreia Viana

"Iniciei-me no Arolo e estou muito
agradecida do fundo do meu ser por o ter
recebido. Senti um chamamento e
cegamente me vi a realizar esta iniciação.
Um dia antes a Andreia Viana fez-me a
terapia de Arolo, na qual senti algo
completamente diferente do Reiki, um
bem-estar instantâneo. Graças à terapia
consegui que o peso que me estava a
sufocar desaparece-se. Libertou-me,
consegui finalmente voltar à paz.
Esta energia, realmente me transcende,
ainda me é difícil, explicar mais.
Sinto que é uma energia límpida, que nos
dá realmente o que necessitamos em
minutos.
Na formação nós 8 mulheres, todas nos
sentimos libertas e com a sensação que
fomos abençoadas com um milagre.“
Patrícia Soares

“Estou calma, energética e feliz, por ter conhecido a linda pessoa que é a Andreia Viana Estou grata a ela, ao grupo
ao Universo por ter sido iniciada no Arolo. Grata pelo dia, pela energia e amor que partilhámos.” Alexandra Galopim

"Andreia sinto uma grande gratidão pelo chamamento que tive
para fazer o Arolo 1 contigo. Foi uma experiência brutal senti
que é uma energia muito grande. Superou efecivamente todas
as minhas expetativas. Um conhecimento muito enriquecedor.
Grata por tudo Andreia Viana. Muita luz.“ Raquel Leite

Testemunhos

“(…) ligar-me à energia, perceber o corpo do “paciente” a falar
comigo, um estado de gratidão a evadir-me e a percorrer cada
milímetro do meu corpo. Saí do espaço com uma força de viver,
uma confiança em mim resgatada e um estado de gratidão por
todos os momentos, todas as partilhas que vivi nesse dia.
No dia a seguir, claro quis logo experimentar para confirmar o
que senti… e a verdade é que mesmo com as dúvidas normais do
“estou a fazer corretamente”, “será que estou a ir rápido
demais”… sinto a ligação à energia e sinto que nasceu uma nova
Raquel com muita força de viver, e muito mais confiança.
És uma pessoa fantástica, transmites uma energia fantástica e
mudas-te o meu mundo! Estas palavras são poucas para
demonstrar a gratidão que sinto pelo que vivi, mas é o mais
aproximado que consigo agora fazer.” Raquel Gualdino

Hoje experimentei uma sessão de Arolo
com a terapeuta Andreia Viana a propósito
de uma dor de costas que me persegue faz
tempos. (…) SENTI a energia a entrar no
meu corpo! Parecia que ela tinha colocado
as suas mãos sobre a minha barriga pois
sentia uma pequena pressão, um calor...
Tudo indicava que tinha colocado as suas
mãos sobre mim e aqueles eram nada mais
nada menos do que os efeitos de dois
corpos vivos em contacto mas como sou
curiosa quis perceber o que se passava e
sem grande perturbação abri ligeiramente
os olhos e simplesmente não queria
acreditar!! As suas mãos não estavam
sobre o meu corpo mas sim a cerca de 20
cm dele! Existem forças superiores que
estão à espreita e esperam que estejamos
prontos para sair da nossa zona de
conforto, o trabalho cabe a um bom
profissional, o primeiro passo é nosso.
E sabem que mais? A dor de costas se
dissipou…” Liliana Oliveira

“Recordo-me da última vez que tive um episódio de enxaqueca:
primeiro comecei por sentir um ligeiro mal estar e uma dor de
cabeça a querer marcar presença. Meia hora depois já não
suportava a luz, nem os cheiros e os sons pareciam ecoar-me
dentro da cabeça. Nesta altura já estava a sentir-me
completamente perdida e sem perceber o porquê. O desespero da
situação só me dava vontade de chorar, mas sabia que se o
fizesse a cabeça me ia explodir, dada a sensação de estar a
latejar ao ritmo do coração... Como se isto não bastasse comecei
a ter cólicas e uma enorme vontade de vomitar.
A Andreia propôs-me fazer uma sensação de Arolo (…) Na
verdade, tendo chegado a um ponto desses não havia químico
que me salvasse... Mas como o desconforto era tanto, aí fiquei,
em cima da cama, a ganhar coragem para me levantar, até
perceber, ao fim de meia hora, que já não sentia nada! Não me
doía a cabeça, nem o corpo. Já não tinha cólicas, nem vontade de
vomitar. Já podia abrir perfeitamente os olhos, ouvir e falar...
Deitei-me, nesse dia a pensar no diagnóstico do Arolo e nos
conselhos da Andreia e adormeci a pensar no compromisso que
teria de assumir comigo mesma a partir daí.
Já lá vão uns 2 ou 3 meses. Nunca mais tive dores de cabeça ou
enxaquecas. (…) Não sei explicar o que aconteceu... Mas os
resultados estão à vista!” Sol Mar
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Andreia Viana

Sou uma apaixonada pela Vida e pela Alma Humana!
Desde há mais de 10 anos cuido de pessoas e ajudo-as a
alcançar o seu mais alto potencial. Acredito que todos temos
tudo, dentro de nós. A SAÍDA ESTÁ DENTRO!
Licenciei-me em Enfermagem em 2005, conclui o Mestrado de
Cuidados Paliativos em 2010 e trabalhei com Enfermeira em
Equipas de Cuidados Domiciliários e Cuidados Paliativos, onde
adquiri muita sabedoria e experiência sobre a vida e a morte.
Sinto-me privilegiada por ter partilhado tanto com os doentes
em final de vida e com os colegas das equipas
interdisciplinares. Foram anos muito valiosos no meu
desenvolvimento e crescimento enquanto pessoa e
profissional de saúde!

Em 2010 aventurei-me em ir trabalhar para o estrangeiro,
estive 2 anos na Arábia Saudita e amei a experiência.
Trabalhava com pessoas de 55 nacionalidades diferentes e,
apesar de uma cultura tão diferente da minha, cheguei à
conclusão daquilo que eu já intuía, no fundo, somos todos
iguais… Independentemente da cultura, educação,
sociedade… Todos temos emoções, sentimentos, medos,
sonhos… Todos somos humanos! E todos merecemos um
profundo respeito pela nossa singularidade e individualidade.

Em 2012 voltei, não que não estivesse bem, viajava tanto e
amava a minha vida naquele momento, sentia-me
completamente livre, apesar de estar num país tão restritivo.
Aprendi que tudo é relativo… Aprendi que a minha liberdade
estava no meu interior! Aprendi tanto… Voltei, porque senti
um forte chamamento da minha alma. Novos mares estavam
pronto para ser navegados. De uma carreira profissional
promissora como Enfermeira Coordenadora de Cuidados
Paliativos na Comunidade voltei sem planos, sem rumo, sem
direção certa… Mas tinha a certeza que era o que a minha
alma queria e durante meses, essa era a única certeza que eu
tinha...

Mergulhei completamente no estudo da Alma Humana
com o Curso de Terapia Transpessoal, sanei partes de
mim tão profundamente enraizadas, foram 2 anos de
profundo crescimento e integração. Ainda continuo em
formação contínua com Escola de Desenvolvimento
Transpessoal, atualmente frequento os Workshops de
Supervisão Terapêutica e o Curso de Facilitadora de
Círculos Transpessoais de Mulheres. Fiz entretanto
várias formações a nível de terapias energéticas e
terapias da Alma que também me expandiram até
realidades que eu não acreditava serem possíveis! Sou
Mestre de Reiki, também dou formação nessa área e
Mestre de Atlantis Arolo Tifar, uma das terapias
energéticas mais fantásticas que conheço!
Testemunhei até agora muitos milagres, situações
inacreditáveis com esta ferramenta poderosa!

Frequentei o Curso de Mestria Essénia (foto ao lado
com Eckard Strohm e Mechthild Strohm), um curso
para a Alma! E o Curso de Análise Cabalística, um
instrumento que uso diariamente para compreender
os dons e as aprendizagens da alma de cada pessoa. O
Curso de Feminidade Consciente, que me abriu as
portas para o Feminino Sagrado. E os Cursos de Anjos
Atlantes, que me permitem trabalhar com os seres
fantásticos que são os anjos, de forma direta, eficaz e
precisa. E continuo a crescer… A sentir-me cada dia
mais plena, mais abundante, numa vida repleta de
sentido. Cada dia é uma aprendizagem, cada dia é uma
aventura! A minha missão? Ajudar as pessoas a
transformar bloqueios em dons, a desbloquear a
abundância e o amor nas suas vidas! É um privilégio
servir, de cabeça, alma e coração.
Profundamente grata

Sobre a Autora
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