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“QUEM SOU EU?” 
o caminho para 

dentro
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Se perguntarmos se você tem consciência de quem é, a pergunta vai parecer 
ridícula. Como você não ia saber disso? Você é “Caio”, “Luiz”, “Camila”, “Mariana”, 

etc. Certo, mas esse é apenas o seu nome, a pergunta vai muito além disso.

A busca por essa resposta é fascinante porque implica um crescimento, um estudo 
e uma constante dedicação. Assim, a resposta merece o esforço que exige para sua 
elaboração, por sua transcendência e seu funcionamento dinâmico como base para 

investigarmos o resto dos pilares de nossa vida. 

Vamos descobrir isso junto conosco?!
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QUEM VOCÊ É 
além dos personagens? 
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Faça a seguinte pergunta a si mesm@: “Quem sou eu?” Seja o que for que te vier à cabeça, não tenha 
dúvida de que é mentira. Não pode ser o contrário, já que quem respondeu a pergunta foi seu ego. 

Usando sua mente consciente, o ego fabrica uma identidade para você, para que você possa responder, 
mas te faz acreditar que é um ser separado do resto do mundo.

Te faz ver o mundo como algo fragmentado e repleto de separações, e você mais uma delas.  E assim, se 
esforça em criar a máxima separação entre a ideia de “eu” e “o resto de fragmentos com os quais 

dividimos a realidade”.
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O ego se aproveita do fato da mente consciente estar em contato com o mundo 

material, que possui limitações impostas pelo espaço-tempo como as distâncias 

e as durações, e o ego, se baseando nessa percepção limitada, cria separações 

muito amplas.

O fato do ego responder é normal, já que é ele quem move os domínios da mente 

consciente. Mas se você souber aproveitar, pode fazer com que ele te ajude a 

criar certa distância desse “falso eu”  e a se aproximar da sua verdadeira 

essência. 

O segredo está em repetir a pergunta constantemente, mas não se esquecer de 

que é o ego quem responde e, portanto, que suas respostas sempre são falsas. 

Assim, você vai dissolvendo camada por camada, rumo ao núcleo de sua mais 

pura essência de luz.
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DESPERTE SUA 
SUPRACONSCIÊNCIA E 

DESCUBRA QUEM 
VOCÊ É!
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Recomendamos que você exercite rotineiramente  as “Práticas Meditativas e Ativas” 

descritas neste e-book, dedicando a elas o momento do dia que mais for 

conveniente, e o tempo que você tiver. O importante é, antes de tudo, a regularidade. 

Se você levar isso a sério, será fácil continuar praticando, pois você verá como isso é 

verdadeiramente revelador e muito fascinante!
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A cada passo você saberá um pouco mais quem você é. Significa que você 

está se tornando cada vez mais consciente do seu “Eu Superior”. 

Você compreenderá por você mesm@ que a resposta para essa pergunta 

não pode ser expressada em palavras. É absolutamente impossível. Você só 

pode conhecê-la através da sua experiência direta, e é aí onde os exercícios 

te levam!

A prática da meditação, no geral, te leva nessa direção, desde o eu interior 

até o eu superior. Quando você estiver no ego, saberá quem é. Quando 

alcançar um estado meditativo, se aproximará da sua verdadeira essência, 

e vai saber que conseguiu, porque deixará de saber quem é! Boa descoberta!
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PRÁTICA 
MEDITATIVA: 

QUEM EU SOU?
Um exercício de meditação para descobrir sua verdadeira 

identidade.

O ego se baseia na dualidade. Gosta da diferenciação e 

comparação. Para sair de seus domínios, é necessário se 

direcionar para o caminho oposto: o da unificação. Para 

conseguir isso, é preciso praticar a meditação. A pergunta 

“Quem eu sou?” constitui uma base muito poderosa para 

alcançar seu objetivo.
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Propomos a você o seguinte exercício:

• Sente-se confortavelmente, com a coluna reta.

• Feche os olhos e relaxe o corpo.

• Faça três respirações lentas e profundas, prestando 
atenção em sua respiração.

• Volte ao seu ritmo respiratório natural e concentre sua atenção em 
sua respiração. 

• Conte mentalmente cada ciclo de inspiração e expiração. Se perder a 
conta, permaneça relaxad@ e é só recomeçar a contagem. 
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Quando você chegar ao 13º ciclo, pergunte a si 

mesm@: “Quem eu sou?” Repita essa pergunta 

várias vezes. Visualize a pergunta, se possível.

Permaneça em um estado receptivo. Não procure 

por nada. Apenas mantenha-se alerta e com a 

curiosidade ativa diante da aparição de qualquer 

fenômeno, seja ele um som, uma imagem mental, 

uma palavra, etc. 

Neste passo, a meditação representa uma prática 

muito poderosa. Se você praticar, vai conseguir 

resultados ainda melhores com este passo.
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Logo que uma ideia aparecer, negue-a. 

Por exemplo, se sua primeira resposta for “Sou (fulano)”, 

responda mentalmente dizendo: “Não sou (fulano), sou 

quem é chamado por este nome”. 

Se a resposta for “Sou o diretor da empresa X”, 

responda: “Não sou o diretor da empresa X, sou quem 

ocupa o cargo de diretor dessa empresa.” 

Se a resposta for “Sou este corpo”, responda: “Não sou 

este corpo, sou quem tem esta aparência física”. 

Faça algo similar para qualquer tipo de ideia que você 

tiver.

Quando desejar encerrar, faça três respirações 

profundas, abra os olhos e termine o exercício.
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A limpeza energética é uma 

substituição de energias negativas 

por energias positivas.

Comece o processo de limpeza com 

uma atitude positiva. Mentalize 

coisas boas, sinta amor, confiança e 

gratidão.

LIMPEZA ENERGÉTICA

Pense em seus guias, protetores e 

saiba que eles estão lhe ajudando e 

apoiando durante a limpeza.

Existem várias formas de fazer uma 

limpeza energética.  Vamos lhe 

mostrar algumas formas simples e 

realmente comprovadas de purificar 

as energias ao seu redor.
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1 - Incensos e Defumações

Incensos e defumadores são formas poderosas de realizar 

uma limpeza energética, seja no ambiente ou no seu 

corpo energético.

Quando se realiza a queima de ervas medicinais, as 

energias positivas das plantas são espalhadas na forma 

de fumaça.

As energias negativas são então desintegradas pelo 

contato com as vibrações positivas no ar.
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2 - Banho de Sal Grosso

O banho de sal grosso é extremamente eficaz quando se 

deseja fazer uma limpeza energética mais forte.

O Sal tem propriedades muito poderosas que neutralizam 

qualquer tipo de energia.

Esse banho é feito com 3 a 4 colheres de sal grosso 

dissolvidas na água morna. Faça o banho dos ombros pra 

baixo, nas costas e na cabeça se estiver muito confus@.
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3 – Pedras de Proteção

Algumas pedras especiais emitem energias e vibrações 

capazes de nos proteger de maneira muito forte.

Elas aterram e desintegram as energias negativas, bloqueiam 

os ataques de magia negra e inveja e são capazes de afastar 

espíritos obsessores, se forem programadas para isso.

As pedras de proteção podem ser utilizadas na forma de jóias 

para proteção pessoal, ou como objetos decorativos para a 

proteção de nossa casa.
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Altar dos 4 elementos: Esse é um modelo de altar da tradição 

do Xamanismo Ancestral, tendo como base a Roda Xamânica 

do Hemisfério Sul. O importante é entender a associação dos 

elementos em cada uma das 4 direções:

Montando seu altar 

Direção Leste

Fogo

Direção Sul

Água
Direção Oeste 

Terra
Direção Norte

Ar
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O portal da direção Leste é de onde nasce o sol e por isso guarda a 

força e o poder da iluminação. 

Observando a direção que o sol nasce ou com ajuda de uma bússola 

(pode ser app no celular), identifique a direção Leste e coloque ali um 

apoio para seu altar. A ideia é que você, quando estiver de frente para o 

altar, fique voltado para a direção leste, ou seja, o altar fica no portal 

Leste, com a frente voltada para a direção Oeste!

Onde montar o altar?
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Comece a montagem na direção Leste, colocando 

ali uma vela. Ao acender a vela, saúde a divindade 

do fogo com as mãos voltadas para a chama 

acesa e entoe 3x o mantra em sânscrito, a língua 

mais antiga da Terra: “Om Agnaye Swaha”;

Em sentido horário, posicione agora um recipiente 

com água na próxima direção: Sul. Abra os portais 

saudando a divindade da água com as mãos 

voltadas para o recipiente com água e entoe 3x o 

mantra: “Om Apataye Swaha” ;

“Om Agnaye 
Swaha”

“Om Apataye 
Swaha”
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Continuando em sentido horário, agora posicione na 
direção Oeste um ou mais cristais, de preferência 
quartzo cristal transparente (lembre de limpá-los 
antes com água e sal e lavar em água corrente). 

Abra os portais saudando a divindade do elemento 
terra com as mãos voltadas para os cristais e 

entoe 3x o mantra: “Om Prithivaye Swaha”;

Pronto! Portais abertos! Agora pode acrescentar algum símbolo de poder que faça sentido para você para o centro 
desse altar. Pode ser uma imagem de alguma divindade, instrumentos de poder... use sua intuição. 

Seu coração é o melhor guia!

E agora, fechando as 4 direções, 
posicione um incenso ou penas na 

direção Norte. Abra os portais 
saudando a divindade do ar com as 

mãos voltadas para o incenso já aceso 
ou a pena e entoe 3x o mantra: “Om 

Vayuaye Swaha”.

“Om Prithivaye 
Swaha”

“Om Vayuaye 
Swaha”
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IMPORTANTE!
Separe um momento para  sentar de frente para seu altar, 

acessar seu local sagrado e meditar sobre o que quer 

manifestar na sua vida. Cuide para que esses movimentos não 

sejam aleatórios nem dessincronizados da sua matriz sagrada 

evolutiva, a qual te lembra de conservar uma interação 

saudável com todas as suas relações e com o planeta! 
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ELEMENTO TERRA
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ELEMENTO TERRA

PALAVRAS-CHAVES
Prosperidade, Abundância, 

Firmeza.

ELEMENTAIS
Gnomos.

ATRIBUTOS
Concretização, Solidez e 

Estabilidade.

O elemento Terra rege nosso corpo físico. Somos feitos da Terra e à 
Terra retornaremos!



25

O planeta nos oferece seu corpo físico (biosfera), sua estrutura , a matéria da qual nosso 

corpo se constitui, a base que integra todos os elementos. Fonte de prazer, de sustentação. 

Com os pés na terra, nos energizamos. 

Representa o que é sólido neste plano de existência, simbolizado através da estabilidade das 

rochas. 

A terra foi o último dos elementos a se formar, pois pela sua principal característica, a 

solidificação, ela integra em si os 3 outros elementos: o fogo, a água e o ar.

ELEMENTO TERRA
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CORPO FÍSICO
Vamos agora trabalhar nossos 4 CORPOS INFERIORES. 

Essa definição nos mostra  que eles precisam de um desenvolvimento. 

São corpos que podem ser treinados e desenvolvidos para servirem como instrumento para a 

manifestação da essência divina em nós.

Costumamos atribuir a palavra “alma” à união destes quatro corpos inferiores.

No total são sete os corpos que possuímos, os quatro inferiores e os três superiores.

O corpo físico é veículo dos corpos emocional, mental e espiritual. Portanto, é altamente necessário 

mantê-lo muito bem cuidado. Precisamos cuidar de nosso corpo físico para que ele dure o tempo 

necessário para nossa evolução. Ao perdê-lo por falta dos devidos cuidados é considerado pelas leis 

universais um “suicídio não intencional”, um ato grave que merece reparação a altura.
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CORPO FÍSICO

Nos libertar de vícios que 

possam prejudicar nosso 

bem estar. 

Manter uma alimentação 

consciente e livre de 

energias de crueldade com 

outros seres.  

Manter nosso corpo em contato com a natureza: pés na terra, 

respirar ar puro das matas, estar em contato direto com 

plantas.

Evitar situações de estresse. Aprender a 

respirar e procurar seu centro diante de 

situações desafiadoras.
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CONEXÃO COM PACHAMAMA
Se conectar com Pachamama, a Deusa Gaia, é o primeiro passo para 

a nossa cura do Feminino. Pachamama nos lembra que tudo é 

energia, que a Terra não é somente terra, é fertilidade, nutrição, 

colheita .

Ela nos lembra que devemos nos conectar com a sua energia, a 

energia da Mãe Natureza. Nos lembra de cuidar do nosso planeta e 

respeitá-lo e é em estado de honra que começamos a entender e 

sentir a energia que corre nas plantas, nos rios, nos animais e cada 

vez mais vamos nos conectando com essa energia e com o 

ambiente em que vivemos.
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CONEXÃO COM PACHAMAMA
Esse é o primeiro passo para a nossa mudança interior.

Reserve um tempo para caminhar descalç@ em um jardim 

ou parque e enquanto caminha, se conecte com o espírito 

da Terra. Converse com ela, sinta sua energia. Observe esse 

ambiente, as folhas, as flores, os animais… se conecte com 

toda a vida.

A Terra nos traz cura, nos lembra que somos sagrad@s e 

que fazemos parte do Sagrado Mundo em que vivemos com 

o fim de evoluirmos.
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PRÁTICA MEDITATIVA
Tome alguns minutos para se perceber, ter uma noção de como a sua energia está antes 

de começar, para que possa compará-la à energia que estará sentindo após a meditação.

Deite-se no chão, de barriga para baixo, e puxe para cima sua camisa, até que o seu 

umbigo esteja em contato físico com a Mãe Terra.

Se você identificar alguma energia que você gostaria de se livrar (por exemplo: stress, 

raiva, depressão, tristeza, ansiedade), use a sua intenção sincera, permitindo que o fluxo 

de energia saia de você e vá para Pachamama.
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PRÁTICA MEDITATIVA
Não se preocupe em dar esta energia para ela, não é como a poluição. Pachamama toma 

essa energia e a recicla em uma energia mais pura que é liberada no Cosmos. Este é um 

de seus grandes presentes para nós.

Com a força do seu intento, abra seu campo de energia em torno de seu umbigo e sinta 

essa energia fluindo para fora do corpo e indo para o núcleo da Terra.
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PRÁTICA MEDITATIVA
Se perceber que algumas coisas não estão saindo, talvez ela esteja presa em alguma 

parte específica do seu corpo, então você poderá usar os músculos do estômago para 

pressionar suavemente seu umbigo em direção à Pachamama. 

Você também pode, com a sua intenção, pedir que o espírito da Terra sugue a energia 

através de seu umbigo gentilmente. Faça isso durante o tempo que for necessário até 

sentir que a energia indesejável deixou o seu corpo. Agora sim poderá seguir adiante.
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PRÁTICA MEDITATIVA
Se quiser um pouco da energia de Pachamama (por exemplo: tranqüilidade, amor, 

harmonia) você pode usar a sua intenção para abrir o seu campo de energia na região do 

seu umbigo e convidá-la para enviar essa energia até você, harmonizando seu Ser.

Ao receber a energia de Pachamama, você se sentirá mais equilibrad@ para prosseguir 

com suas tarefas diárias.

Ao terminar a meditação verifique como está se sentindo.

A diferença entre como você se sentiu antes da meditação e como se sente depois dela é 

o “sentido” verdadeiro da meditação.
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PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO 
DO CORPO FÍSICO

Nosso corpo físico é como uma engrenagem, se você o mantém em movimento e dá a manutenção 

correta, ele segue sempre ativo e gerando para todo o sistema os benefícios de seu movimento.

São diversas as maneiras do ser humano fortalecer seu corpo. Escolha a que faz mais sentido para 

você e que te faça feliz e plen@. Não siga modismos! 

Trouxemos aqui uma prática simples e fácil que pode te agradar e te trazer inúmeros benefícios, que 

são os Ritos Tibetanos. 
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RITOS TIBETANOS

O que são?

Os Ritos Tibetanos ou os Cinco Ritos Tibetanos 

são uma série de exercícios simples, também 

conhecidos como os rituais da eterna 

juventude.

Eles ajudam a manter o corpo ágil e flexível, 

tendo ainda um efeito benéfico sobre a mente.

Quando é melhor praticá-los

Estes ritos ajudam a ativar a energia vital e 

geralmente são praticados ao acordar pela manhã, 

para começar o dia com uma carga energética maior. 

De fato, relatam-se os Cinco Ritos Tibetanos como 

uma das práticas diárias para um bom despertar, que 

talvez possa ser combinado com o Surya Namaskar, 

mais conhecido como a “Saudação ao Sol”.
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RITOS TIBETANOS
Benefícios

Os Lamas praticam os Cinco Tibetanos em seus tradicionais tapetes de oração ,mas nós podemos usar o clássico 

tapete de Yoga antiderrapante. Os cinco ritos tibetanos são considerados um elixir da longa vida e do 

rejuvenescimento. Os adultos podem praticá-los a qualquer idade, exceto por impedimentos físicos específicos.

A tradição tibetana exige repetir cada ritual 21 vezes, mas pode começar com mais calma, por exemplo, com 3 ou 

4 repetições para cada ritual, prestando muita atenção em assumir corretamente as posições necessárias e fazer 

movimentos suaves.

A prática dos Cinco Ritos Tibetanos não promete efeitos milagrosos de rejuvenescimento, mas pode ajudar a 

aumentar o tempo dedicado à atividade física no dia a dia, com exercícios de efeitos benéficos, seja para o corpo 

como para a mente.
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RITOS TIBETANOS

https://www.youtube.com/watch?v=IhoZlQi0j78

https://www.youtube.com/watch?v=IhoZlQi0j78
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LIMPEZA E PURIFICAÇÃO DO 
CORPO FÍSICO

São diversas as técnicas de limpeza e purificação do corpo físico, mas o que queremos que você entenda, 

antes de mais nada, é como você alimenta este corpo. 

É engraçado como temos tanto cuidado com um carro por exemplo, só colocamos nele combustível que 

realmente seja o certo para ele, damos manutenção nele constantemente e cuidamos com todo carinho para 

não arranhar ou amassar. 

Você se imagina colocando lixo no lugar de combustível? Deixar o carro sem óleo, sem calibrar o pneu, sem 

ter cuidado ao fazer uma manobra arriscada? E a sua máquina? Já parou para pensar como você tem cuidado 

dela?  
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ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE
A Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana, por 

isso, diz-se também que ela é um atributo do espírito, da mente, ou do pensamento humano. 

Tomar consciência não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no 

mundo e do mundo, para isso, a intuição, a dedução e o estímulo tomam parte.

A Alimentação Consciente nada mais é que estar atent@ ao presente, percebendo seu 

corpo, suas sensações, emoções e ideias ao comer. 

É basicamente um estilo de vida, onde a pessoa se entrega e trabalha a atenção plena no 

momento presente, se conectando com o alimento que irá gerar energia em seu organismo.
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CICLO DA ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE
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Por quê eu 
como?

O primeiro item a ser questionado é “por 

que eu como?”. Você sabe por quê você 

come? Se questione se é simplesmente 

por necessidade física, por hábito, por 

estresse, cansaço, ou por alguma 

frustração emocional.

“Estou realmente consciente das 

situações e/ou emoções que me fazem 

querer comer mesmo quando não estou 

com fome?”

Quando?
Descoberto qual motivo, se pergunte: 

“com que frequência sinto vontade de 

comer?”, “como sei que estou com 

fome?”, atente-se para a diferença entre 

fome física e fome emocional.

O quê?
“O que eu como?” Considere o que você 

procura ao escolher um alimento. É 

sabor, comodidade, gratificação, 

nutrientes?
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Como?
Responda à pergunta: “como eu 

como?” Rápido, devagar, com atenção, 

desatento, como é o seu momento de 

se alimentar?

Quanto?

Como você se sente quando acaba de 

comer? A quantidade de alimento 

escolhida é baseada em que? Fome 

fisiológica, hábitos, tamanho do prato 

que você usa?

Onde?
E por último, “onde eu gasto minha 

energia”? “eu faço exercícios?”, “o que 

eu gosto de fazer?”. Perceba se está 

utilizando dessa energia para o 

trabalho, por um propósito maior, ou 

transformando essa energia em 

sentimentos negativos de culpa, raiva, 

ansiedade e frustração.
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LISTA DA TRANSMUTAÇÃO
Faça uma lista com 3 a 5 coisas que deseja mudar em sua vida: hábitos que 

você considera que te impedem de chegar ao seu potencial máximo.

Ao lado dessa lista, escreva a versão dela transmutada. Digamos que você 

disse que você é preguiços@, então transmute para algo como, “eu sou ativo, 

realizo tudo que preciso no tempo que é necessário”. Traga para o momento 

presente, como se já estivesse acontecendo!

Se na primeira lista você escreveu algo que quer retirar da sua vida como fumar 

cigarro, então transmute “eu sou saudável e só coloco em meu corpo aquilo 

que me faz bem!”. Lembre-se, sempre afirmações positivas!
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LISTA DA TRANSMUTAÇÃO

Depois de transmutar os hábitos, escreva ao lado desse novo hábito 

transmutado o por quê disso se fazer necessário em sua vida, o que você vai 

ter de benefícios ao mudar esse novo hábito. Sempre no momento presente.

Ex: Preguiça / Nova disposição / “Estou conseguindo realizar tudo em minha 

vida. Sempre faço as coisas no tempo que deve ser feito.”

Fumar / Ser saudável / “Me sinto cada dia mais saudável, tenho fôlego, meu 

cheiro voltou ao normal, as pessoas em meu convívio se sentem bem em 

estar ao meu lado, consigo praticar exercícios sem me desgastar.”
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ELEMENTO AR
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ELEMENTO AR

PALAVRAS-CHAVES
Intelecto, Lógica, Liberdade.

ELEMENTAIS
Silfos.

ATRIBUTOS
Penas, Instrumento de Sopro, 

Incenso.

O elemento ar rege nosso corpo mental. 
Aquelas expressões “cabeça de vento” ou “cabeça nas nuvens” não é à toa!
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O pensamento, responsável pelo plano 

mental, pelo conhecimento. Permite 

aceitar novas formas de pensar, ser e 

estar. É fundamental para nos 

libertarmos do que já não faz sentido 

para nós e de modos ultrapassados de 

vida. 

Apaziguar a mente e desligar, ou seja, 

travar os pensamentos repetidos que 

não são construtivos é crucial para ter 

clareza e clarividência. Eleva o ser 

humano. 

O processo de respiração transporta o 

oxigênio, essencial à sobrevivência e 

reprodução das células. Quanto mais 

renovado, mais capacidade funcional tem o 

plano mental das ideias, da criatividade e da 

imaginação. Este elemento é masculino, 

expansivo e ativo, representa expansão, 

liberdade de movimento e mente aberta.
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Nas tradições originárias o ar é tido como 
um dos símbolos do Grande Espírito.
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CORPO MENTAL
Nosso corpo mental corresponde à nossa segunda 

dimensão: onde residem nossas múltiplas inteligências, 

nossa capacidade de aprender, nosso raciocínio. 

Nossas habilidades natas serão mais ou menos 

desenvolvidas de acordo com os traumas na primeira 

infância. Sim, traumas de infância são as maiores causas 

de interferência na nossa saúde mental da vida adulta. 
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Fortalecimento 
do corpo mental

Falamos sobre a alimentação do nosso corpo físico. Nos observamos como comemos e o que comemos, 

e conseguimos ter, nesse nível do físico, uma percepção mais clara das reações em nós sobre de que 

nos alimentamos. 

Porém não temos essa mesma facilidade de percepção quando falamos da nossa “alimentação mental”. 

O que você anda assistindo? O que você consome de livros, filmes, séries? Quanto tempo você gasta se 

alimentando de porcaria mental que se tornam toxinas para a sua mente e pensamentos?
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ESTRESSE 
MENTAL

MAU HUMOR

FALTA DE 
FOCO
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PRANAYAMAS

Prana é a energia vital que circunda toda a vida. Essa energia está contida em tudo e também em você. 

É o que dá vida aos seus órgãos e às suas células. É a energia primordial de todo o Universo!

Uma respiração agitada reflete a nossa ansiedade, preocupação, medo e sentimentos que repercutem 

diretamente em nosso estado mental e emocional. 

Os Pranayamas são exercícios respiratórios que auxiliam a controlar e dominar toda essa “potência”, o 

que pode proporcionar a harmonia entre o corpo e a mente. Esses exercícios, quando feitos 

corretamente, ensinam a captar o prana, além de purificar os canais energéticos em que ele flui. O 

ideal é realizá-los todos os dias.
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Prática de 
Nadi shodhana

Com o dedão da mão direita, obstrua a narina direita e inspire pela narina esquerda. Com os pulmões 

cheios, com os demais dedos da mesma mão (direita), troque a narina em atividade, obstruindo a narina 

esquerda e expirando pela narina direita. 

Inspire novamente pela mesma narina que você expirou (pela direita). Com os pulmões cheios, troque a 

narina em atividade e expire pela narina esquerda. 

Esse é um ciclo completo da respiração das narinas alternadas. Você deve começá-lo com poucos ciclos 

completos e aumentar aos poucos, até conseguir fazer práticas longas todos os dias. 



54

MANTRAS

A palavra mantra em sânscrito significa "controle da mente" (man = mente, mente; tra = controle). 

Mantra é definido como um instrumento de controle da mente que tem como objetivo relaxar e induzir 

os praticantes a um estado de meditação por meio da fala ou da audição. 

Existem três formas de fazer o mantra: mentalmente, murmurando ou em voz alta. 

Basicamente, um mantra é um som que tem um significado e tem como objetivo lembrar algo 

importante para o praticante e trazer um novo estado de consciência para o seu estado mental e 

emocional.
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Gayatri Mantra

Esse mantra é um dos favoritos e mais utilizados no Hinduísmo. É uma simples e clara 

meditação que tem como o foco a luz espiritual. Por isso, se diz que é um mantra para iluminar 

a mente e as atitudes. Ele é dedicado à Deusa Gayatri, que é considerada a Mãe dos Vedas.

O mantra só trará a sabedoria divina, quando entoado com fé e de forma constante. O mantra 

Gayatri ensina que devemos pedir sabedoria e direção para Deus, porque assim conseguimos 

superar todas as barreiras da vida.

O Gayatri Mantra é a chave para conseguir conquistar o poder da sabedoria do plano espiritual!
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Gayatri Mantra
“OM BHŪR BHUVA SVAR
“Ó DEUS DA VIDA QUE TRAZ FELICIDADE

TAT SAVITUR VARENYAM
DÁ-NOS TUA LUZ QUE DESTRÓI PECADOS

BHARGO DEVASYA DHĪMAHI
QUE A TUA DIVINDADE NOS PENETRE

DHIYO YO NAH PRACHODAYĀT”
E POSSA INSPIRAR NOSSA MENTE.”
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JAPAMALA

A palavra “japa” significa rezar, sussurrar, enquanto que “mala” significa terço, cordão. O japamala é 

utilizado nas práticas de meditação para contar mantras, desejos, intenções ou apenas orações de 

quem manuseia o objeto.

Apesar da variedade de formas de uso do japamala, ele é considerado um item sagrado para diferentes 

religiões. Existe uma crença de que o cordão é capaz de reunir as energias espirituais de quem o 

carrega. 

Sua origem baseia-se, sobretudo, na religião hinduísta e no budismo, que consideram o japamala uma 

ferramenta eficiente para manter a mente focada e livre de pensamentos negativos.
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Ritual de purificação da mente
Este é um ritual de purificação da mente a 

partir do uso das ferramentas do pranayama, 

mantra e japamala.

Caso você não tenha um japamala, você 

poderá usar a contagem nas falanges dos 

dedos da mão. 

Retire-se para um ambiente adequado, longe 

de barulhos e qualquer coisa que possa te 

incomodar durante a prática.

Sente-se em uma posição confortável, tome 

algumas respirações profundas e comece o 

pranayama “Nadi Shodhana”, faça 10 ciclos 

completos e sentirá sua mente relaxar. 

Após isso, entoe o mantra Om e em seguida 3 vezes 

o Gayatri Mantra.

Pegue então seu japamala, e com a intenção correta, 

comece a contagem e entoando um mantra de sua 

preferência, ou o Om para os iniciantes, 108 vezes, 

percorrendo todas as contas.  
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Ritual de purificação da mente
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Conexão com 
a noosfera
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Eu sou a Terra. Eu sou a mente de todos vocês. Agora falo através de todos vocês. 

Escutem: Em um momento de meu tempo, tudo mudará. Eu me levantarei da terra do 

sonho e converterei a vestimenta da consciência envolta em torno da perfeição de minha 

forma giratória. O tempo do dinheiro e da máquina vai terminar, um novo tempo começará e 

vocês conhecerão de novo o que haviam esquecido. E, a partir desse momento se 

estabelecerão os novos códigos do ser e da realidade, os códigos da Noosfera.

Eu sou um com a Terra.

A Terra e eu somos uma só mente.

Manifesto para a Noosfera - Valum Votan, José Arguelles
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A noosfera é a capa mental da Terra, a mente de 

Gaia – a Grande Mãe, criadora e doadora de vida, 

que unifica todas as nossas mentes em uma só 

mente. Isso significa que a qualidade e a natureza 

de nossos pensamentos individuais e coletivos 

afeta diretamente a noosfera e cria a qualidade de 

nosso ambiente – a biosfera.

A noosfera representa o avanço para uma nova 

consciência, um novo tempo e uma nova realidade, 

decorrentes da crise biosférica. A chamada 

transição biosfera-noosfera.
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Assim como a biosfera é a unidade de toda a vida e 

seu sistema de apoio, a noosfera é a unidade de 

toda mente e de suas camadas de pensamento. 

Desta forma, a noosfera pode ser entendida como a 

soma das interações mentais de toda a vida. 

Dentro da noosfera existe o “painel de controle 

evolutivo”, conhecido como banco psi , o sistema 

de armazenamento e recuperação para todos os 

programas mentais.

Quando a noosfera estiver totalmente ativada, 

então a espécie humana experimentará a telepatia 

como uma norma coletiva.
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Prática 
meditativa 
MEDITAÇÃO NOOSFÉRICA



Sente-se em uma postura de meditação com a coluna 

ereta e as mãos nos joelhos. 

Limpe sua mente, dissolvendo todos os pensamentos 

com a expiração. Não importa qual seja o pensamento, 

mas especialmente todos os pensamentos de apego a 

algo, gostos, desgostos, etc. 

Dê a si mesm@ pelo menos cinco minutos, se puder. O 

objetivo é alcançar um momento de calma, serenidade, 

lucidez e consciência da paz.

Em seguida, visualize toda a Terra como se 

estivesse no espaço sideral. Visualize-a girando, 

uma esfera azul e branca girando rapidamente, uma 

unidade síncrona, sempre combinando dia e noite. 

Sinta o abraço imparcial de todos os seres e tudo o 

que constitui sua biosfera, sem exceção, sem 

louvar ou culpar alguém ou qualquer coisa. Coloque 

toda a Terra girando dentro do seu coração, como 

você a viu do espaço.
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Agora você sente a discrepância entre o ser 

humano em sua parcialidade limitada e provincial 

e em toda a Terra. Sinta o sofrimento, os 

famintos, os pobres, os doentes, os refugiados, 

sinta a confusão e a miséria, a alienação, a raiva e 

a frustração que fazem parte de mentes 

provinciais limitadas. Então você pensa: "Esse 

sofrimento é desnecessário, é causado por 

crenças errôneas e ignorância de nossa natureza 

planetária e de nosso papel na Terra".

Agora concentre sua respiração nas trevas, 

ignorância, doença e sofrimento, e transmute tudo 

isso em luz no centro do seu ser, que é o centro da 

Terra. Ao expirar, exale luz, consciência, 

objetividade, compaixão e amor a todos os seres da 

Terra, sem exceção, abraçando todos e tudo, assim 

como a Terra. Abrace especialmente aqueles que 

você acha que podem ser seus inimigos. 

Dissolva-os à luz do seu amor.
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Pratique a inspiração e a expiração da luz por cerca de dez minutos. Sinta em si mesm@ a compaixão 

lúcida, imparcial e universal da Terra, como algo não diferente de sua própria consciência. Sinta isso de 

verdade. Este é o primeiro passo na ativação da noosfera. E então proclama: "Eu sou um com a Terra, a Terra 

e eu somos uma só mente." Repita isso lentamente várias vezes; grave isto. Aprenda a respirar com a Terra.



68

Tenha um globo, uma bandeira da Terra ou uma foto de toda a Terra no seu espaço.

Assim você poderá começar a superar seu ego e fundir sua consciência na noosfera, 

tornando-se um(a) ativador(a) noosférico.

Esta meditação é do livro “Manifesto para a Noosfera: O próximo estágio na evolução da 

consciência humana” - José Argüelles 
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O QUE VOCÊ VEM AFIRMANDO 
PARA SUA VIDA?!
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O Poder da
Afirmação!

Você já deve ter ouvido falar que “as palavras têm poder”. O que muitos ainda não sabem é que 

seus pensamentos e convicções sobre a vida e as circunstâncias podem influenciar a sua 

maneira de agir e conseguir o que quer. Se entendermos de uma vez por todas que o que 

afirmamos diariamente são nossos pensamentos e sentimentos, devemos reeducar o nosso 

modo de desejar, começando pelo que queremos realmente atrair. Aliás, a frase “as palavras têm 

poder” já é uma afirmação, pois quem profere essa frase e quem realmente acredita nela, está 

dando força à ideia, fazendo com que realmente as palavras tenham poder!
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Além da palavra falada, outro processo que muitas 

pessoas utilizam para perpetuar as dificuldades 

pessoais é a escrita. Mandar e-mails para amigos 

ou familiares contando dos problemas da semana, 

por exemplo, é uma maneira de afirmá-los e, pior, 

registrá-los e armazená-los. A palavra escrita tem 

tanto poder quanto a falada. É interessante 

perceber que quando você escreve algo, é mais fácil 

se conscientizar daquilo. Basta ler e reler para que 

a mensagem tenha efeito. Pense nisso quando 

estiver escrevendo mensagens para seus amigos e 

familiares.
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As afirmações, tanto positivas quanto negativas, abrem portais. 

Elas são o ponto de partida do caminho para as mudanças em sua vida. 

Tudo o que disser ou escrever, hoje e amanhã, serão afirmações.
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Quando alguém lhe diz para tomar cuidado com o que deseja – pois você 

pode conseguir – é uma verdade indiscutível, já que as palavras revelam as 

nossas intenções para com o mundo. 

Se você afirmar: “minha saúde é ruim”, estará fortalecendo um quadro 

triste sobre os problemas físicos ou mentais. Outro exemplo é quando 

garantimos “eu não vou passar por decepções amorosas”, negando 

qualquer tipo de experiência que fuja ao controle da situação, mas 

devemos entender que essa é uma atitude de quem tem medo de passar 

por qualquer experiência afetiva que desvie o relacionamento da zona de 

conforto ou do que consideramos certo. 

O correto seria dizer “eu vivo intensamente o meu amor com segurança e 

sinceridade”, mantendo uma postura positiva diante do romance e 

excluindo qualquer tipo de receio que possa comprometer a rotina afetiva.
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COMO PRATICAR
AS AFIRMAÇÕES?

Tem um livro fantástico chamado “O poder das 

afirmações positivas” de Louise Hay que traz 

afirmações sobre vários temas da vida! 

Ela sugere praticar as afirmações em frente ao 

espelho, olhando-se nos olhos. Você pode ficar 1, 2, 5 

minutos na frente do espelho repetindo em voz alta 

coisas positivas a respeito de si mesm@, ou você 

pode criar afirmações para repetir mentalmente.
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Trate-se com carinho no processo. E sempre que perceber 

que está com diálogo externo ou interno te desmotivando ao 

invés de motivar, faça a substituição por uma afirmação 

positiva: “Este é um pensamento antigo, escolho não pensar 

mais desta forma”!

Ah! Você não precisa contar para ninguém que está 

trabalhando com afirmações positivas, porque a tendência 

de alguém dizer que isto é bobagem e te desanimar é grande. 

Quando sua vida começar a mudar positivamente e alguém 

perguntar o que aconteceu, aí sim você conta que descobriu 

as poderosas afirmações!
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JÁ TESTOU AFIRMAÇÕES 
POSITIVAS ANTES 

E NÃO FUNCIONOU?
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“Já tentei trabalhar com afirmações antes e 

elas simplesmente parecem uma grande 

mentira pra mim. Faço uma afirmação e 

minha mente fica negando o que eu falo…”

Claro, porque você realmente não acredita 

nelas.

O método das “aformações” vai te ajudar 

nisso!

“Aformação” mescla as afirmações positivas 

e as perguntas.

Quando você faz uma pergunta, sua mente 

começa a pesquisar automaticamente por 

uma resposta, pois procura respostas para 

perguntas é a mais básica e fundamental 

função da mente humana.

Isso amplia o mindset e traz novas 

conscientizações.

Pegue uma afirmação que você queira 

trabalhar e transforme em pergunta… Usando 

o “E se?”, “Como seria?”.



78

ALGUNS EXEMPLOS 
DE AFORMAÇÕES

Como seria me conectar 

com novas possibilidades 

em minha vida?

E se eu fosse um ímã que 

atrai todas as formas de 

prosperidade para minha 

vida?

Como seria ter 

confiança em mim?

E se as oportunidades 

estivessem em toda parte e 

eu pudesse me conectar 

com elas agora?

O que posso fazer hoje para me 

conectar com novas 

possibilidades em minha vida?

Como seria se eu começasse a 

me amar incondicionalmente 

agora?
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Lista dos aprendizados

Liste 3 acontecimentos 

marcantes que ocorreram em sua 

vida nas últimas 13 luas (último 

ano).

(Neste momento, não julgue se 

foram positivos ou negativos.)

Escreva ao lado o que 

você aprendeu com 

cada um deles. Agora liste 3 

acontecimentos que 

você julga negativos e 

3 positivos.

Escreva o que você 

aprendeu com cada um 

deles.
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Reflexão: Percebe como todos os processos 

surgem para ajudar na nossa evolução?

Olhando agora “de fora”, percebe como nossa 

mente fica presa dentro do processo, sem 

conseguir enxergar o verdadeiro aprendizado 

daquilo que está acontecendo? 

Fazendo esse tipo de reflexão cotidianamente 

nos ajuda a reconhecer cada vez mais cedo o 

aprendizado e à manter nossa mente focada em 

nossa evolução, sem entrar em processos de 

vitimização, culpa, etc. “Tudo é perfeito como é!” 
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ELEMENTO ÁGUA
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ELEMENTO ÁGUA

PALAVRAS-CHAVES
Cura, Sonhos e Amor.

ELEMENTAIS
Ondinas.

ATRIBUTOS
Relacionamentos e Fertilidade.

O elemento água rege nosso corpo emocional. 
Deixem as águas rolarem, não deixe a mágoa (má água) se acumular em você!
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Tal como o curso da água, a emoção é algo que não conseguimos “segurar”, mas apenas 
compreender, para podermos deixar que estes processos contribuam para o nosso 

crescimento.

Este elemento está ligado à força feminina, intuição, magia, à mente subconsciente, ao 
amor e todas as emoções. Fluente, curadora, suave, amorosa.

Assim como a água é fluida, em constante mutação, fluindo de um nível a outro, são 
também as nossas emoções. 
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O subconsciente é simbolizado por este elemento, pois está sempre em movimento, 

como o mar que nunca descansa, quer seja noite ou dia. 

Assim como os demais elementos da natureza, a água é um símbolo sagrado nas 

tradições originárias, representada geralmente em receptáculos (como taças) ou 

simplesmente por um rio, lago ou mar (nas cerimônias realizadas na natureza).
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OBSERVE A NATUREZA 
PARA SE AUTOCONHECER
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Nosso corpo emocional  é onde se originam nossos principais 

desequilíbrios, porque, de uma forma geral, somos muito 

imaturos emocionalmente, pois sabemos muito pouco sobre 

nossas emoções. 

É importante recuperarmos nossa história, para sabermos 

como fomos construídos emocionalmente.

Se analise nesse momento e reflita sobre isso: quão maduro é 

seu corpo emocional?

CORPO EMOCIONAL
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Sua mente é um espaço sagrado na qual nada 
de mal pode entrar, exceto com a sua 

permissão.



89

É o momento de entrar no seu ESPAÇO SAGRADO, onde você terá 

a segurança para ser verdadeir@ consigo mesm@, se despir das 

máscaras, proteções e armaduras... neste lugar não tem ninguém 

te observando... só você mesm@.

Ao se conectar com seu espaço sagrado, tire o sapato, dispa-se 

de suas máscaras, sente-se com a coluna ereta e se transporte 

mentalmente para esse lugar seguro e protegido. 

PRÁTICA 
MEDITATIVA
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PRÁTICA 
MEDITATIVA

Feche os olhos por 2 minutos e 

respire, preste atenção no ar 

que entra e sai de suas narinas,  

procure olhar para dentro de 

você, foque em seus 

sentimentos, reconheça-os, 

aceite-os, abrace-os, como uma 

mãe abraça um filho que chora. 

Agora abra os olhos e volte para seu dia com mais calma, 

serenidade e autoconfiança. Lembrando as palavras de Buda, 

“Meus ensinamentos são como um dedo apontando para a lua. 

Não confundam o dedo com a lua” (apud Thich Nhat Hanh, 

2001, p.27). O importante é que cada um encontre o seu 

caminho na prática da meditação, e que este não seja um 

caminho árduo, mas que proporcione expansão da consciência 

e descanso ao seu corpo e suas emoções.
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PRÁTICA 
MEDITATIVA

Aonde você chegou após a revisão é reconhecido. Temos 

clareza sobre o que e quem somos, devemos aceitá-lo, indo 

ponto a ponto. A recontagem dessa presença é a mais 

importante e, se entrarmos em muitos detalhes, melhor 

ainda. Trata-se menos de fazer um julgamento, mas de ser 

honest@, responsável e capaz de aceitar nosso estado 

neste momento.
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Devido à força gravitacional que exerce sobre a Terra, a Lua atua sobre o volume, o 

fluxo e refluxo das águas existentes sobre a Terra, nas camadas subterrâneas, 

pressionando o interior da Terra, no interior dos vegetais e no corpo humano. O fluxo de 

sangue e de líquido no organismo sofre a influência da Lua, na medida em que ela se 

movimenta em direção ao Sol.

CONEXÃO COM A LUA
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A lua causa um grande impacto sobre o comportamento humano, 

sobre o humor das massas e sobre o estado de ânimo coletivo. A 

sensibilidade, as reações e as flutuações emocionais das pessoas 

são em grande parte reflexos dos movimentos da Lua.

Certas posições da Lua no Céu predispõem  as pessoas a se 

sentirem muito mais receptivas, extrovertidas e encorajadas, ao 

passo que outras, ao contrário, inclinam as pessoas a se mostrarem 

mais desanimadas, fechadas e até pessimistas.

A LUA E AS EMOÇÕES
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O grau de carência emocional e maior necessidade de afeto 

também estão muito associados aos ciclos da Lua.

A Lua Cheia costuma ser catártica para as emoções e a Lua 

Minguante a mais propícia para digeri-las e eliminá-las. Em 

silêncio.

Interessante: Na astrologia, a lua rege toda a parte emocional da 

vida de alguém, incluindo conflitos e oscilações. Também tem 

influência sobre a forma com que a pessoa se relaciona com a 

própria mãe e quanto projetou e absorveu os comportamentos 

maternos. 

A LUA E AS EMOÇÕES
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Os ciclos de fertilidade das mulheres (os portais 

uterinos) estão indiscutivelmente conectados com os 

ciclos da Lua, ambos com 28 dias. (Claro, ciclos 

femininos em equilíbrio seguem esse fluxo, sem 

influências sintéticas, que inclusive estão afetando a 

vida de muitas mulheres porque atingem diretamente a 

saúde emocional.)

A LUA E AS EMOÇÕES



96

Corpo, mente e espírito, é assim que muitas linhagens espirituais dividem os corpos. Se levarmos 

em conta que o corpo mental se divide entre o racional e o emocional, onde um vai se conectar 

aos processos do dia e do corpo físico e o outro às emoções e corpo espiritual, você tem essa 

ponte que unifica seus corpos.

Fortalecer seu corpo emocional é cuidar da suas relações, seja consigo mesm@, seja com todes 

que permeiam o seu ambiente e a sua vida.

Quais os lugares que você frequenta? Com quem você tem mantido conversas? São pessoas 

positivas ou que te deixam para baixo, descarregando suas angústias e insatisfações? Como é 

seu ambiente de trabalho, suas relações do dia a dia? 

 

PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO 
DO CORPO EMOCIONAL
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Vamos reconhecer que somos falhos e que nem sempre temos boas atitudes para com nossos 

próximos. É natural entrarmos em processos do ego e querer nos defender de situações ou 

relações que nos fazem sofrer ou sentir dor. Mas a melhor maneira de curar suas emoções feridas 

é justamente olhar para elas, enfrentá-las com o espírito de Guerreires do Arco-íris que nós 

somos!

Não deixem guardadas as suas emoções. Elas te trazem ainda mais dor e vão se acumulando e 

obstruindo a sua conexão com sua essência divina. Cada um tem sua própria visão sobre um fato, 

então aprenda a respeitar o ponto de vista, saiba acolher a história pessoal de cada um e 

conecte-se à sua própria verdade ao se relacionar com todes em sua volta.

 

PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO 
DO CORPO EMOCIONAL
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PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO 
DO CORPO EMOCIONAL

Tire um tempo para pensar nas pessoas 

que passaram nas últimas 13 luas pelas 

sua vida. Pessoas que te trouxeram 

ensinamentos, seja pelo carinho e afeto, 

seja pelo desafio de aceitar cada um 

como é, com suas próprias verdades!

Reflita sobre cada uma dessas 

relações e o que precisa ser 

dito, por mais que isso possa 

doer ao outro ou em você 

mesm@.

Entre em contato com essas 

pessoas, de preferência 

pessoalmente ou por meio de uma 

ligação e libere esse peso emocional 

que te impede de seguir em sua 

jornada.
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PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO 
DO CORPO EMOCIONAL

Pense naquele/a amig@ urs@, 

que te deu colo ou te acolheu nos 

momentos que você mais 

precisava. Entre em contato com 

ele/a e diga o quanto ele/a é 

importante para você!

Sabe aquela pessoa que tem 

sempre uma palavra certa, um 

conhecimento, alguém que é 

como um(a) mestre/a do saber 

em sua vida? Diga o quanto 

ele/a é importante para você!

Sabe aquele sapo que você engoliu e 

não desceu muito bem? Está na hora 

de lidar com isso e entrar em 

contato com essa pessoa para curar 

essa relação. Fale sobre o que sente 

e também honre o sentir dela!
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Antes de fazer o contato com as pessoas que você escolheu, 

faça a prática do ho'oponopono para cada uma delas. 

Em havaiano, Ho’o quer dizer causa, e ponopono, perfeição, ou seja, a expressão pode ser traduzida como corrigir 

um erro ou tornar certo. Por meio dessa prática que não requer aulas nem ensinamentos, é possível limpar a 

própria mente, deixando-a livre de memórias que nos prendem ao passado, impedindo uma vida mais leve.

Ao praticar o Ho’oponopono, pede-se ao Grande Espírito que limpe e purifique as memórias ruins que se repetem. 

Qualquer uma, de qualquer tempo. “Sinto muito” é o reconhecimento de que algo penetrou em seu corpo ou 

mente; é um pedido de perdão por isso. “Me perdoe” é um pedido a Deus para que o ajude a se perdoar, bem 

como perdoar o outro. “Te amo” ajuda a transmutar a energia bloqueada (em luz, compaixão etc). E “Sou grato/a” 

é a expressão de gratidão e fé de que tudo será resolvido para o bem de todes envolvides.

ho'oponopono
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ho'oponopono
Sente-se em silêncio, diante do seu altar e acenda uma vela com a intenção de curar suas relações. 

Pense na pessoa para quem você deseja enviar o ho'oponopono e comece a mentalizar as palavras, como 

se as enviasse para essa pessoa. Lembre-se, estamos todes conectades, a telepatia já é real. Ao 

mesmo tempo que você estiver fazendo essa prática, essa pessoa estará recebendo em seu corpo 

emocional e espiritual. Não se surpreenda se ao entrar em contato com ela, depois da prática, e 

descobrir que ela também estava pensando em você!

Sinto muito
Me perdoe
Sou grato
Te Amo!
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A água é um elemento fundamental em nossa vida, mas muitas vezes não damos a devida 

importância para ela. Em muitas culturas tradicionais é uma prática fazer um altar para a 

água, para torná-la sagrada.  

A água é um condutor de emoções e sentimentos, se você toma a água que vem direto da 

torneira, ela vem passando por encanamentos e energias, e chega “agitada” até você 

consumi-la. Deixar ela descansar em uma botija, colocar cristais, emanar palavras de 

amor para ela, recodifica os cristais da água e faz com que ela seja uma ótima fonte de 

alimentação para o seu corpo emocional! 

Que tal você mudar agora mesmo sua relação com a água?

LIMPEZA E PURIFICAÇÃO DO 
CORPO EMOCIONAL
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A primeira água do dia é sagrada! Sugerimos que faça esse ritual logo que acordar, para dar início a 

um dia maravilhoso em sua vida. 

As bactérias que foram emitidas ao longo da noite em sua boca, são muito importantes para você 

e não devem ser eliminadas com a escovação dos dentes. Beba a água ritualisticamente antes de 

fazer sua higiene bucal!

BENÇÃO DA ÁGUA
(REEKSSA APAs)

• Pegue um copo de água cheio e coloque ele entre as suas mãos;
• Faça seu rezo para a água, fale palavras de amor e carinho, intencione o que 

você deseja para o seu dia, conversando com a água;
• Recite o mantra Om “Apataye Swaha” 3x e então comece a dar goladas na 

água, sendo que a cada golada, você vai “mastigar” a água enquanto 
intenciona e então engula;
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Enquanto você mastiga, a cada gole de água, você vai trazer no seu pensamento tudo aquilo que 

você honra e agradece em sua vida. Aqui estão coisas pelas quais você pode honrar e agradecer a 

cada mastigação:

- Meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós e todos meus ancestrais que de alguma maneira 

permitiram que eu estivesse aqui hoje;

- Meus amigos e amigas, pessoas que fazem parte da minha vida, companheiro ou companheira, 

filhos, todos que servem como espelhos, que me mostram minha luz e minhas sombras;

- Aos meus mestres e mestras, que tanto me ensinam e se dedicam a compartilhar os seus 

saberes para que eu também possa evoluir;

BENÇÃO DA ÁGUA
(REEKSSA APAs)
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- Aos meus mestres e mestras espirituais, que me guiam com sua luz e seus saberes, me auxiliando em 

minha jornada espiritual;

- À Pachamama, a todos os seres vivos, aos elementais e elementos, aos vegetais e minerais. Gratidão, 

Mãe Terra, por me receber em seu corpo celestial;

- À cada uma das células do meu corpo, meus ossos, músculos, articulações, órgãos, chakras e a todo meu 

corpo, eu agradeço por me manter saudável e me dar a disposição para mais esse dia;

- Ao Grande Espírito, a fonte criadora de tudo que há, a Shiva e Shakti energias criadoras de tudo que há. 

Gratidão pela minha vida e por mais esse dia!

-
-

BENÇÃO DA ÁGUA
(REEKSSA APAs)
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AUMENTE SEU PODER INTERIOR

Para começar o ritual da lua nova, você deve fazer um dos banhos de limpeza. Aconselhamos que 

use sal e alecrim para este banho, para se sentir leve e limp@. (Lembre-se de tomar o banho de 

higiene antes!) 

Depois do banho, tome um chá que seja bastante receptivo à energia da lua nova, como artemísia 

ou anis estrelado, adicionando cravo da índia ou alecrim. (O  que tiver dessas ervas, não precisa ser 

todas!)

Aprecie o chá sem pressa, use de 200 a 300 ml de água e ele te ajudará a sentir toda a energia do 

ritual. Para continuar, você deverá ainda harmonizar o seu espaço e ativar o seu altar!

RITUAL DA LUA NOVA
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RITUAL DA LUA NOVA
Para dar melhor andamento ao ritual da lua nova, a pedra 

ideal seria a ametista e um citrino. A ametista vai ajudar 

mais com a energia e o citrino com foco e concentração. 

Para incenso, mirra ou olíbano seriam os aromas ideais 

para esse ritual, mas pode utilizar outro que te traga 

sensação de empoderamento. 

Cor das velas: de cor roxa e branca são as mais 

pertinentes, neste caso. Isso porque a roxa dá força de 

transmutação, enquanto a branca te ajuda a seguir um 

novo caminho.
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Tudo pronto e organizado, procure por um lugar calmo, onde não seja interrompid@. Evite 

também usar telefones, afinal, o ritual não durará para sempre. Escreva em um papel o que 

deseja para si mesm@ e para o seu caminho espiritual e comece por chamar as forças da lua 

nova para entrar na sua vida. Você pode e deve usar as suas próprias palavras, mas segue um 

exemplo de uma pequena oração inicial:

FAÇA UMA PEQUENA ORAÇÃO

Neste momento eu te invoco, Lua Nova. Esteja presente neste 

ritual. Me envolva nas suas forças. Permita-me ver com os 

seus olhos e a ver um novo começo. Me ajude a estabelecer 

um novo caminho.

“
”
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Faça uma lista de 3 habilidades que você gostaria de ancorar 

na sua vida.

Lembre-se que todas as habilidades estão disponíveis para 

você! Esse é um processo de trazer sua memória de volta!

LISTA DAS HABILIDADES

Depois de fazer a lista, sente-se de frente para seu altar 

ativado, feche os olhos, respire profundamente algumas vezes 

e comece a conversar com seu eu. Diga à ele que você já 

possui cada uma dessas habilidades. Procure visualizar e 

SENTIR essa realidade.

Guarde essa lista com você! 
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ELEMENTO FOGO
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ELEMENTO FOGO

PALAVRAS-CHAVES
Paixão, Inspiração, Criação.

ELEMENTAIS
Salamandras.

ATRIBUTOS
Energia, Purificação e Cura.

O elemento fogo rege nosso corpo espiritual. O famoso ritual de acender uma 
vela para se conectar com a espiritualidade tem um embasamento!
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O quente e o seco fazem germinar e crescer as plantas e as 

árvores. Dirigem nossa energia, intuição e ação, levando-nos a 

vivenciarmos emoções como alegria ou explosões de raiva. 

A vertente espiritual do ser humano está ligada à força masculina, 

ao impulso da vida, à paixão, à transmutação, força de vontade, 

sexualidade, conquista, ação. Representa o fogo sagrado do sexo, 

a faísca de divindade que brilha dentro de nós e de todas as coisas 

vivas. Representa a energia, a força que move o mundo, representa 

o nosso metabolismo e calor corporal. É uma força avassaladora 

com um incrível poder de transmutação.
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Não devemos confundir religião com 

espiritualidade. A espiritualidade é o caminho para 

a essência do melhor em nós. Espiritualidade é 

saber quem você é, e não em quem você se 

transformou.

CORPO ESPIRITUAL
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Para nutrir o espírito é necessário: Doação, partilha, serviço, compaixão, generosidade, caridade, bondade 

e gratidão. Fortalecer nossas “asas espirituais”:

“A morte física representa o romper da gaiola terrena: a hora em que a alma recém-liberta alçará vôo rumo 

às moradas celestiais.  As alturas a serem alcançadas dependem da força e da saúde das asas 

espirituais. Uma ave não voa o quanto quer, mas o quanto pode. Devemos procurar aproveitar esta 

inestimável oportunidade que a jornada terrena representa para fortalecermos as asas da nossa alma.”

CORPO ESPIRITUAL
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Seu Eu Superior atua como uma ponte entre o Céu e a Terra, trazendo para você tudo o que sua 

alma precisa para seu destino divino nesta vida.

O Eu Superior está disponível para uma conexão consciente sempre que você quiser e estiver 

pront@, mas não irá interferir no seu Livre-Arbítrio para ser notado ou influenciar sua vida. Para 

conectar-se diretamente com o seu Eu Superior você deve querer evoluir espiritualmente e 

saber que você é uma alma preciosa e que seu verdadeiro corpo está além do seu espírito. 

Caso contrário, sua consciência do corpo será identificado com o ego e personalidade, como se 

fosse o seu verdadeiro eu.

CONEXÃO COM 
O EU SUPERIOR
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CONEXÃO COM 
O EU SUPERIOR

Através da meditação, instrução, sonhos ou revelações, você pode ir 

percebendo que você não é seu corpo físico e que há também uma 

divindade em seu corpo.

Nesse ponto, torna-se natural procurar a ajuda de guias, anjos e seu 

próprio Eu Superior para revelar o divino, o verdadeiro eu interior. Com 

esta ajuda, começará a aflorar para a superfície os padrões cármicos 

acumulados ao longo de suas vidas, que estava  bloqueando o caminho 

para a sua divindade. Neste ponto se torna essencial a limpeza destes 

padrões, onde se dará o seu despertar espiritual de cura.
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Quando você finalmente perceber que a única coisa que bloqueia o 

seu acesso à consciência do Grande Espírito é a sua personalidade 

humana/ego criado, você estará pront@ para assumir a 

responsabilidade de criar a sua realidade de uma forma mais 

consciente e harmoniosa.

Você se identifica com a consciência do seu corpo só porque você 

vive em uma sociedade que ainda não incentiva o despertar da 

consciência e não reconhece o seu eu divino desde o nascimento. 

Assim, o ser humano se vê como um ser apenas físico, incapaz de 

ajudar a si mesm@, à mercê de um Deus todo-poderoso.
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Fortalecer-se espiritualmente começa em sermos razoáveis 
com nossas experiências pessoais.

Envolver as pessoas com nossa vibração pessoal reforça 
nossa espiritualidade, cria vínculos e estimula a gerência da 

energia positiva.

PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO 
DO CORPO ESPIRITUAL 

Que tal um elogio? Chega de críticas, 
reclamações e julgamentos. Que tal escutar? O que pode ser maior que essa 

caridade no mundo de hoje, onde as pessoas só 
falam e falam? Escutar é um dos maiores recursos 

de sabedoria e crescimento espiritual.
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PRÁTICAS DE FORTALECIMENTO 
DO CORPO ESPIRITUAL 

Fazer o bem, dar o melhor, inovar, acreditar, auxiliar: isso é fortalecer o 

espírito.

Ter paciência no trânsito: isso é estar fortalecid@. 

O que adianta mantrar o dia inteiro, se retirar num mosteiro, ler muitos 

livros sobre a espiritualidade, e ser no íntimo uma pessoa arrogante, 

orgulhosa, impaciente, nervosa e egoísta?

Não comece pelo telhado. Comece pela base, pelo chão. Desta maneira o 

amor despertará e você será uma pessoa mais humana.
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LIMPEZA E PURIFICAÇÃO 
DO CORPO ESPIRITUAL

A limpeza espiritual é uma cura para todos os 

problemas gerados por energias negativas.

Todos os problemas têm origem espiritual.  Mesmo as 

doenças, as dificuldades nos relacionamentos e os 

prejuízos financeiros têm uma origem mais profunda.
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LIMPEZA E PURIFICAÇÃO 
DO CORPO ESPIRITUAL

A Limpeza Espiritual pode ajudar das seguintes maneiras:

Limpa sentimentos como: 

mágoa, culpa, medo, raiva, 

tristeza.

Acalma medos e pânicos 

de todos os tipos.

Dissolve aquele mal-estar 

constante em casa ou no 

trabalho.

Traz clareza mental, nos ajudando a 

resolver os problemas nos 

relacionamentos.

Desata os nós que 

acarretam em problemas 

financeiros persistentes.
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Tudo no Universo é feito de energia e toda vibração positiva atrai 

pessoas e situações positivas (assim também ocorre com a energia 

negativa).

Toda raiva, tristeza, desgosto, decepção ou ódio polui nosso campo 

energético com energias negativas.

Pessoas invejosas ou mal intencionadas também emitem baixas 

vibrações que podem nos contaminar.

A limpeza espiritual remove essas energias negativas em nossa aura e 

nos ambientes. Com isso, nossa vibração melhora e começamos a 

atrair coisas boas.



123

Algumas tradições recomendam que uma vela acesa com alguma 

intenção sempre precisa queimar até o final. 

(Para o altar essa é a recomendação, por isso, se tiver protetor de 

vela de vidro, melhora na segurança de deixá-la queimando sozinha, 

mas também não acontecerá nada de ruim se você precisar apagar 

por algum motivo!)

Ritual com o Fogo
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Ritual com o Fogo

Mas, o ritual que vamos sugerir para este processo é o de “Assoprar a Vela”!

Sabe aquele velho costume que carregamos por tantas gerações no dia do nosso 

aniversário, de pensar em um desejo (não contar pra ninguém) e assoprar a vela em 

seguida para selar?! Esse rito é bem poderoso e o melhor é que não precisamos 

esperar o nosso aniversário para poder fazê-lo!!! 
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- De frente para o altar, acenda uma vela 
nova (além da vela já firmada no portal 

Leste). Não se esqueça de sempre 
saudar a divindade do fogo quando 

acender uma vela.

- Feche os olhos e faça 3 
respirações profundas antes de 

iniciar.
- - Ainda de olhos fechados, se conecte com seu 
coração e pense no seu desejo. Um desejo especial. 
Se esforce para imaginar ele acontecendo...  leve o 
tempo que precisar, mas não deixe sua mente te 

atrapalhar. A visualização é fundamental (e quanto 
mais detalhada, melhor)!
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- Escreva num pedaço de papel o 
seu desejo. Não precisa de 

muitos detalhes aqui.

- Coloque esse papel 
embaixo da vela.

- Com a sensação calorosa no 
peito de desejo realizado, 

assopre a vela selando seu 
ritual.
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É o compromisso mais importante. É através da 

palavra que expressamos nosso poder criativo, 

quer seja através da fala ou do pensamento. É o 

mais poderoso instrumento que possuímos, e 

tanto pode ser usado para nos libertar como para 

nos escravizar. O primeiro passo é ter consciência 

do poder da palavra.

OS QUATRO COMPROMISSOS PARA 
SER FELIZ, SEGUNDO OS TOLTECAS

O primeiro compromisso: 

SEJA IMPECÁVEL COM A SUA 

PALAVRA
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E aí então, torná-la impecável. Impecável significa “sem pecado”. 

Bom, mas o que é pecado? Pecado é quando vamos contra a nossa 

natureza mais íntima, a nossa essência. Ou seja, sempre que nos 

julgamos, nos criticamos, nos culpamos, nos condenamos, 

estamos pecando.

E isso cria uma série de conflitos em nossa vida. E assim, sem 

percebermos, vamos nos escravizando à esses conflitos. Se 

passarmos a sermos impecáveis com nossa integridade, iremos 

pouco a pouco, recriar nossa vida na direção do bem, do amor, da 

harmonia. E nos libertar do conflito.



129

OS QUATRO COMPROMISSOS PARA 
SER FELIZ, SEGUNDO OS TOLTECAS

O que quer que aconteça com você, não tome como 

pessoal. Se o vejo na rua e digo: “Você é um estúpido”, 

sem conhecê-lo, não estou falando de você, estou 

falando de mim. Se você levar para o lado pessoal, talvez 

acredite que é estúpido.

O segundo compromisso: 

NÃO LEVE NADA PARA O LADO 

PESSOAL
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Você leva tudo para o lado pessoal porque concorda com o que 

está sendo dito. Assim que concorda, o veneno passa através de 

você e o prende no sonho do inferno. O que causa a sua própria 

captura é o que chamamos de importância pessoal. Importância 

pessoal, ou levar as coisas para o lado pessoal, é a expressão 

máxima do egoísmo porque cometemos a presunção de achar que 

tudo é sobre ‘nós’.

Se vejo tudo com olhos amorosos, me liberto das críticas e até 

dos elogios. Não faça do lixo alheio o seu próprio lixo.
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OS QUATRO COMPROMISSOS PARA 
SER FELIZ, SEGUNDO OS TOLTECAS

O TERCEIRO COMPROMISSO: 

NÃO TIRE 

CONCLUSÕES 

Temos a tendência de tirar conclusões sobre tudo. Presumir. O 

problema com as conclusões é que acreditamos que elas são 

verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões 

sobre o que os outros estão fazendo e pensando – levamos para 

o lado pessoal –, então os culpamos e reagimos enviando veneno 

emocional com nossa palavra.
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Por isso, sempre que fazemos presunções estamos pedindo 

problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos 

isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande drama, do 

nada. Toda tristeza e drama que você passou em sua vida foram 

causados por tirar conclusões e levar as coisas para o lado 

pessoal. Pare um instante para examinar essa afirmativa.
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OS QUATRO COMPROMISSOS PARA 
SER FELIZ, SEGUNDO OS TOLTECAS

Existe apenas mais um compromisso, mas é o que permite 

que os outros três se tornem hábitos profundamente 

enraizados. O quarto compromisso se refere à ação dos 

outros três: sempre dê o melhor de si. Sob qualquer 

circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais 

nem menos.

O QUARTO COMPROMISSO: 

SEMPRE DÊ O 

MELHOR DE SI
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Porém, tenha em mente que o seu “melhor” nunca será o mesmo de um 

instante para outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, 

fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras 

vezes não vai ser tão bom. Seu “melhor” vai depender de você estar se 

sentindo maravilhosamente feliz ou aborrecid@.

Nos diferentes estados de espírito do dia, seu humor pode mudar de 

um instante para outro. Seu “melhor” também irá se alterar ao longo do 

tempo. À medida que você se habitua aos quatro compromissos, seu 

“melhor” irá se tornar mais e mais eficiente. Independente da 

qualidade, continue dando o “melhor” de si, nem mais nem menos.
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Salve a Harmonia da Mente 
e da Natureza!

A Cultura Galáctica 
Vem em Paz!

In Lak’ech
Eu sou um outro você!

AH YUM HUNAB KU 
EVAN MAIA E MA HO
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Você tem alguma dúvida?

contato@omshivashaktiom.com
27 99982-3348

In Lak'ech


