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e revista com vários artigos já publicados an-
teriormente no Jornal O Legado. São artigos 
úteis tanto para usuários das terapias como 
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MOMENTOS DE AMOR

A anatomia do amor
Dizem que o amor é um sentimen-
to imensurável, que, de tão abstrato, 
não pode ser definido em palavras. Só 
quem está apaixonado sabe as alegrias 
ou tristezas trazidas por esse senti-
mento, sem entender como às vezes 
ele pode ser tão devastador. O nosso 
próprio corpo, no entanto, dá dicas de 
como o amor atua na prática. Mãos 

suadas, coração disparado e dor na barriga são alguns dos efeitos per-
cebidos pelos amantes. Esses e outros aspectos históricos, filosóficos, 
artísticos e científicos podem ser explicados pela “Anatomia do Amor”.
De acordo com o cirurgião geral, especialista em anatomia e ex-pro-
fessor da Universidade Católica de Brasília, Dr. Jordano Pereira de 
Araújo, a ciência entende o amor através do tempo. Tudo teve início 
com o famoso filósofo grego Aristóteles, que acreditava que os senti-
mentos e os pensamentos eram controlados pelo coração. “Essa ideia 
influenciou de forma marcante toda a cultura ocidental, e até hoje nos 
referimos ao amor e à paixão como coisas do coração”, conta o médico. 
Ao longo dos séculos, no entanto, verificou-se que os sentimentos 
e as emoções são controlados principalmente pelo sistema límbico, 
uma área do encéfalo que compreende diversas estruturas como o 
hipotálamo, o tálamo, o hipocampo, o giro do cíngulo e a amídala. O 
fato de estar apaixonado é comparável ainda a uma doença mental, 
sendo possível relacionar alguns sintomas como o pensamento ob-
sessivo sobre o ser amado, a perda de sono, taquicardia, alterações de 
apetite, tremores de extremidades, entre outros. 
Uma pesquisa da Universidade de Pisa, na Itália, demonstrou que o 
amor, enquanto objeto de estudo, está próximo de um transtorno ob-
sessivo compulsivo. “Paixão e problemas mentais apresentam redução 
nos níveis cerebrais de serotonina, ou seja, aquela substância química 
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produzida pelo organismo que causa sen-
sação de bem-estar. Isso explica por que os 
apaixonados sofrem de sintomas iguais aos 
de indivíduos que têm depressão, como per-
da de apetite, alteração de humor e dificulda-
de de concentração”, explica Dr. Jordano. 

Química do Amor

No livro “A Anatomia do Amor”, além da serotonina, a antropóloga 
norte-americana Helen Fischer compara os hormônios que com-
põem a Química do Amor. De acordo com ela, a testosterona é res-
ponsável pelo desejo sexual, hormônio que desencadeia a atração e 
faz os amantes iniciarem o relacionamento. 
A dopamina e a norepinefrina causam euforia na fase de atração e 
conquista, induzindo o par a estabelecer um vínculo afetivo. Por fim, 
a ocitocina e a vasopressina têm função de acalmar o relacionamen-
to, estabilizando a emoção dos amantes. “Todas essas anormalidades 
nas pessoas se devem a alterações dos níveis dessas substâncias no 
cérebro”, ressalta o médico.
Um dos ímãs para atuação da serotonina, primeiro passo em direção 
ao amor, é a atração física. Por isso, inúmeros cientistas tentam definir 
o que é beleza e avaliam as manifestações anatômicas e equações bio-
químicas no organismo. “Ainda não se sabe ao certo até onde a ciência 
pode realmente traduzir em números e estatísticas o que é o amor. 
Muito além da beleza, está a atração física dos pares. Isso, na maioria 
das vezes, conta muito em um relacionamento”, ressalta Dr. Jordano. 
Apesar de toda a evolução do conhecimento técnico a respeito dos 
sentimentos humanos, o mistério do amor ainda permanece em 
muitos aspectos. “A verdade é que, mesmo que haja um fundamento 
fisiológico, o amor continua sendo um sentimento nobre que mobi-
liza a todos nós”, finaliza Dr. Jordano.

Texto de Ticiana Coelho - Editoria de Saúde -  
Dr. Jordano Pereira de Araújo  (61) 3248-9329 

Jornal O Legado - Edição 54 - Página 5

A anatomia do amor
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AUTO-AJUDA - Otávio Leal

A Kabala da injustiça
O Planeta Terra sem justiça divina

Li esses dias no “Jornal da Tarde” que mais de 50% dos brasileiros 
não confiam nas leis e na justiça Brasileira. Não posso acreditar 
nesses dados. Será mesmo que 50% confiam? E qual será o número 
Mundial? Esses que confiam será que já estudaram essas leis ou são 
em sua maioria pessoas que ainda não buscaram a origem, a moral 
e a ética dessas leis? O que é lamentável quando leio ou fico sabendo 
de algo sobre a “pseudo justiça” mundial (de um modo geral) é que 
mesmo quando as leis e as regras funcionam elas raramente são jus-
tas. Pense nisso: suas leis são justas? Como? Quando? Aonde?
Reflita: Quem dirige ou quem faz as tuas supostas leis?
As leis e as constituições de todo o planeta foram escritas por políti-
cos profissionais, loucos por poder, vereadores, deputados, senado-
res, presidentes, ditadores etc. Reflita nisso junto comigo: Quem te 
disse que tuas leis, tua justiça planetária, teus códigos civis, tua cons-
tituição e teus tribunais são o correto? Será que hoje no planeta há 
tanto lixo e injustiça nisso como no tempo em que as leis permitiam 
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a escravidão, pena de morte, castas, inquisição, 
“doação” da noiva ao monarca, guerras, etc? Ou 
não? Estou te perguntando e pedindo tua refle-
xão. Participe comigo. 
Quem fez tuas leis? Elas são justas? Na época da 
escravidão o “povinho” achava em sua maioria justo. E hoje/ suas 
leis são justas?
E quem fiscaliza essas leis? Você confia? Você encontra ética plane-
tária em teus códigos e constituição? Se sim porque NOSSO planeta 
esta assim? Reflita: Corrupção, roubos, impunidade, injustiças etc. O 
que funciona de forma justa no planeta?
Praticamente nada, nenhuma dessas leis, apontam em minha visão (e na 
dos Budas) para a Justiça Real, para a Ética, o equilíbrio e paz planetária.
O que é péssimo é que a maioria dos “Robôs” do planeta acreditam 
que se muitas leis retrógradas fossem realmente cumpridas haveria 
justiça. Quanta ingenuidade! Quem não tem muito dinheiro para 
contratar um bom advogado ou para corromper a justiça, como, por 
exemplo, ocorre muito em parte do continente Africano, é tratado 
rudemente quando precisa da justiça por quem não tem qualquer 
amor e consideração por ninguém. Pessoas que muitas vezes dirigem 
a justiça e adoram ter a oportunidade de dar demonstração de poder 
para esconder sua impotência e frustração.  
Insisto: Leis de políticos profissionais. Os chamados legisladores, as 
autoridades, os executivos e os judiciários e não estou falando so-
mente do Brasil falo ao planeta todo. 
A maior parte dessas leis mundiais não seriam aceitas num Tribunal 
Celeste ou por Xamãs, Iluminados, Meditadores e Líderes de Verda-
de: Dalai Lama, Gandhi, Dolano, Gangaji, Mandela (preso pela “lei”). 
Olhem o planeta como está. Quem hoje faz diferença no planeta de 
verdade tem leis próprias realmente justas. Você sabia que uma das 
palavras e ensinamentos mais apontados por Jesus era Tsedaká? Tse-
daká é Justiça. Tuas leis são justas? Você é justo?
Olhando para o que os Budas, os iluminados, os acordados e tse-
dakin, (palavra Judaica que significa pessoas justas), podemos en-
contrar aí sim justiça de verdade.
Compartilho aqui com vocês algumas Leis Justas, leis de verdade, 

A Kabala da injustiça
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A Kabala da injustiça

para profunda reflexão:

Roubo de tempo

Enrolar as pessoas e desrespeitar o tempo alheio 
é chamado de “ossek” pelos rabinos e homens justos. Quando a tua 
justiça demora em resolver algo, as tuas previdências deixam pesso-
as esperando em filas, há demora em pagar-se algo, filas em bancos 
ou pedágios, aviões que não decolam por culpa do que chamam de 
“União” ou incompetência, tudo isso é crime celeste. Roubo de tem-
po. Roubo do teu e do meu tempo.
Quando alguém rouba dinheiro ou propriedades é punido pela jus-
tiça profissional (de alguns países é claro), mas esses mesmos “puni-
dores de plantão” atentam contra o Divino quando eles mesmos rou-
bam tempo alheio.  Tempo é Dimensão divina tanto que o apelido de 
Deus é: O Eterno (tempo). 

Roubar tempo é segundo os Budas um dos piores crimes possíveis. 
O que você pensa disso?

Semáforos mal regulados, demora em resolver algo, filas de qualquer 
espécie, tudo isso é crime celeste! O que espanta é isso: a própria 
justiça demora em resolver tudo. Não permito que ninguém roube 
o meu tempo e não faço isso com ninguém. As receitas federais (!?) 
demoram anos para refazer uns cálculos,  resolver aposentadorias , 
litígios, correções, contas, etc.
Anos de espera! Li na Veja (Janeiro de 2007) que uma “ação” pode 
demorar até 12 anos para ser resolvida no Brasil. UÁU. 12 anos!
Na sua justiça política? Normal. Ela é lenta em todo o planeta. Você 
já foi roubado em tempo? você rouba tempo de alguém?

Cobrança de Juros

“Não cobrarás juros de seus irmãos”. (Bíblia de Jerusalém)
A Bíblia Cristã em três passagens proíbe a cobrança de juros. A tua 
justiça aceita.
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O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do 
planeta e se orgulha de ser um País Cristão. Cris-
tão exatamente no quê ou onde? No quê? Aonde?
“Não Matarás” é citado na bíblia em duas passa-
gens e não cobrará juros em três. Os sábios e jus-
tos dizem que é porque os juros matam aos poucos quem é obrigado 
a pagar. A tua justiça do trabalho (três milhões de processos por ano 
só no Brasil?!?!) cobra juros em litígios e cálculos . Justiça do traba-
lho? Que país é esse? Tanto desemprego. E... Presenciei dois casos de 
pessoas que inventaram mentiras para extorquir patrões na “justiça 
do trabalho” e ganharam uns trocados em acordos que incluíram ju-
ros. A justiça para os Budas não faz acordos. Justiça é justiça. Eu não 
faço acordos em meus atos e palavras. Sou e tento ser cada dia mais 
justo em todos os meus atos. Sei de cada caso “julgado” nas tuas jus-
tiças trabalhistas que é de arrepiar.
Eu mesmo (sim, eu mesmo) fui depor (sim, num tribunal) a favor de 
um amigo que em litígio (processo) com uma pessoa que inventou 
que trabalhou com ele e sua justiça deu ganho a ela. (sim, “eles” não 
confiaram na minha palavra).
Outro dia uma pretendente de emprego aqui na Humaniversidade 
disse que se aprovada ao cargo não desejaria ser registrada nos pri-
meiros meses para continuar recebendo o seguro desemprego. UÁU. 
Seguro desemprego e está trabalhando, ela me disse que muita gente 
faz isso. Será que é verdade? A tua justiça aceita? Você acha que a 
justiça do trabalho está cheia de compaixão pelos trabalhadores ou 
preocupados com impostos que os empresários são obrigados a pa-
gar quando contratam alguém? 13°, férias, avisos prévios, etc, etc, 
etc, etc... 
O que você acha? Eu acho que estão sim cheios de compaixão alheia. 
Brasil o país dos impostos diz a rádio Jovem Pan.  Cada mês que pas-
sa mais desempregados migram em todo o planeta para o crime. E os 
juros, multas e impostos? Aumentam é claro, apoiados por suas leis.

Roubo de informações

Placas mal sinalizadas, leis que desconhecemos, contratos com le-

A Kabala da injustiça
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A Kabala da injustiça

tras miúdas e cheios de termos “jurídicos”, ven-
dem algo sem que se apontem os prós e contras, 
etc, tudo isso é crime bíblico e, é claro, para to-
dos os iluminados. 
O que se perde de paciência e tempo (roubo de 
tempo) por estradas e ruas mal sinalizadas. É indiscutível. Certa vez 
por desconhecer uma “lei deles” tive que levar um carro para uma 
vistoria e nunca em toda minha vida observei tamanha falta de edu-
cação de alguns dos atendentes da vistoria. Você já esteve lá? Se sim, 
sinto muito. Vistoria? Lembra da lei de levar estojos de primeiros  
socorros no carro? Lei?
Em Santos, onde ministro formações regulares, as placas de 
trânsito, são uma piada de mal gosto. Não sinalizam nada e jun-
ta-se a isso semáforos mal regulados que fazem com que você  
encontre fechado um a um.   
Ter e dar informações é também usar o bom senso, a compaixão e o 
amor ao próximo... Li outro dia na revista Veja num texto de Cláudio 
de Moura (setembro 2006): “Um chofer do táxi pagou uma multa de 
800 reais ao ser pego em uma blitz sem portar sua carteira” - embora 
o computador da polícia mostrasse que ele possuía habilitação, foi-se 
o carro no reboque e meses de sa-lário. O passageiro na fila, á mi-
nha frente, não pôde embarcar no vôo, pois identificou-se com uma 
carteira de habilitação cujo exame de visão estava vencido. Carteira 
esquecida no bolso da calça errada não causa acidentes fatais, e nem 
o vencimento do exame de visão põe em dúvida uma identidade.
Fixemo-nos no trânsito e perguntemos que objetivos teria a existên-
cia dos Detrans e de seu exército de funcionários. O mais pungente 
objetivo seria evitar mortos e feridos, como as principais causas são 
excesso de velocidade e alcoolismo, é isso que deveria ser reprimido. 
Ou seja, bafômetros e radares, onde ocorrem acidentes e nas horas 
em que são mais freqüentes (noites de fins de semana). E também 
controle dos freios, pneus e luzes... 
O IPVA no Brasil é um dos valores mais altos do mundo e seu paga-
mento autoriza a andar por exemplo em São Paulo e no Rio de Janei-
ro, cidades sem líderes de trânsito, asfaltos estragados, faróis desre-
gulados ou melhor programados para se pegar todos fechados, sem 
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segurança, sem estacionamento público, etc... E 
no início de todo ano a tua secretaria de estado/
fazenda e teu “governo” nos coloca um valor que 
eu pergunto: É justo? Quem calcula? O cálculo é 
baseado em que regra divina? E os pedágios quem 
calcula o valor?

Roubo de expectativa

No dent. 24:14 está escrito : “No mesmo dia em que concluir seu 
trabalho, pague seu salário, não deverá o Sol se por sobre ele... Pois 
sobre ele (seu salário) deposita sua alma”
Ter-se a expectativa de receber algo e não o tê-lo é roubo, não só de 
expectativa como também de tempo.
Soube que os “governos” devem muito a várias empresas. Porque não 
pagam em dia? Quem é que faz as leis? Eles mesmos. O teu governo 
que cria as leis e as expectativas e não cumpre. Quantas prefeituras e 
governos que devem? Dívida externa? Eu não devo nada. Juros da dí-
vida externa? “Não cobrarás juros dos teus irmãos” Você deve algo? 
Os Governos tem vários tipos de jogos de azar. Os justos Afirmam 
que jogo é Roubo de Expectativa. O Iluminado Nilton Bonder ensi-
na: “Quem joga espera ganhar muito e sai-se sem nada”. Jogo é crime 
celestial e nenhum Buda aprovaria. 
A “lei” proíbe os jogos clandestinos e não proíbe os supostos oficiais, 
Bingo, Loterias, Loto, e todos os jogos, repito, “oficiais”. Por quê será? 
Será porque gera impostos que sustentam teus políticos e “tua má-
quina Pública”? O que você acha?
Permitir que alguém sonhe em ganhar algo e não ganhar é crime ce-
lestial. Vender ilusões. Insisto: Nenhuma tradição mística e nenhum 
Iluminado aceita jogos. João Saldanha disse que no Brasil 70% do 
valor que os “sonhadores” e viciados em jogo gastam em loterias vão 
para o teu governo. 70% de imposto? É justo? Você já teve alguém 
que ama envolvido em: jogos, agiotas, juros, etc.? O que você pensa 
disso? Esses dias me disseram que um guri ganhou milhões na mega 
sena e que agora pararia de trabalhar. Se eu ganha-se 50 milhões con-
tinuaria fazendo o que faço. Não é necessário dinheiro para se fazer 
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o que gosta. É preciso coragem. Dinheiro algum 
me impediria de formar Terapeutas, Naturopatas, 
Meditadores e tudo o que minha escola ensina. 

Roubo por Indução - Lifnei Iver

A propaganda que induz algo mentiroso, irreal e até mesmo alguém 
a gastar mais do que se pode ou deve é proibida pelos Budas. Pro-
pagandas de álcool podem induzir alguém a se embebedar, matar e 
mutilar com o carro. Induzir alguém a fumar, beber, arriscar a sa-
grada vida, matar animais (não matarás) alimentar-se de qualquer 
coisa que faça mal a saúde ou prejudique o planeta, não é permitido 
num tribunal celeste. Quanta propaganda de bebidas alcoólicas tem 
em outdoors, TV, rádios, etc? Você sabia que algumas dessas bebi-
das patrocinam rodeios? Bebidas que apelam a conquistas, pessoas 
“saradas” e bonita esteticamente, mas só falando inutilidades e apon-
tando a felicidade sem profundidade. Você sabia que o consumismo 
exagerado está acabando com o nosso planeta? É também Risível que 
tuas leis aceitem as únicas drogas que destroem a honra do nosso 
planeta: cigarros e bebidas. Outras que não destroem tanto são proi-
bidas (oito maços de cigarro é um pequeno arbusto a menos). 

Roubo de Caráter – Venda da Alma

Jesus dizia: “De que vale ter tudo na vida mais perder (vender) sua 
alma?”
Quem trabalha em algum local que é criminoso, sem ética, in-
justo e permite algo que não concorde é o pior dos criminosos 
e ainda por cima um covarde e um mercenário. O Iluminado e 
justo Baba Metzia ensina:
“Diante de um “cego”... - Aquele que serve de escriturário para ne-
gócios ilegais torna-se também cúmplice do crime. Seu obstáculo é 
permitir aos “cegos” realizarem sua transação”.
Se alguém não acha justo, os impostos que a maioria dos incompe-
tentes dos governos do planeta cobram, e essas pessoas questionam 
isso, mas continuam a trabalhar nisso ou com os “governantes” corrup-
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tos e incompetentes, qual o nome dessas pessoas? 
“Eu só cumpro as leis e obedeço aos meus “supe-
riores” dizem os “Zés Povinho” inclusive os que 
matam na guerra em nome de seus políticos e de 
sua justiça.”
No Afeganistão as tuas leis permitem que mulheres sejam violenta-
das aos sete anos de idade pelas leis do matrimônio. 
“Será que é preciso para não morrer de fome morrer de tédio?” (Pearls)
“... mercenários sem direção...”é o que canta o RPM.
Um colega vivia dizendo que era roubo o que se cobra nos pedágios 
em estradas. Se queixava e até tratava mal os cobradores dos pedá-
gios, xingava-os de todos os nomes. Outro dia soube: Está trabalhan-
do como cobrador de pedágios. Uáu. Enfim todos tem um preço, 
você pode dizer. Eu digo: Quase todos. Eu não tenho e conheço mui-
tos que também não têm.
Quantos são os que criticam e não concordam eticamente com seus 
governadores e pasmem... Trabalham para eles. Pode?
Eu prometi NUNCA, absolutamente nunca, trabalhar com nada ou 
ninguém que não tenha relação com meus conceitos éticos, de justi-
ça (a minha) e vocacionais. 
Corrupção para mim é vender a alma e não só o que os teus dirigen-
tes mundiais fazem.

Roubo de ter – Riquezas pelo que não se tem

Ensina o iluminado Nilton Border: “Existem Riquezas por 
ter-se menos”
É justo quando leis aumentem o salário de quem as fez? Que au-
mentam seus próprios salários? Ter, ter, ter... E quando haverá tempo 
para Ser? A justiça do equilíbrio-roubo por ter-se demais. Buda ensi-
na: Nada faltando, nada sobrando e os rabinos completaram: rique-
zas pelo que não se tem.
O planeta está sendo absolutamente destruído, por tanta necessida-
de de consumo, compras de apartamentos e casas de luxo, carros de 
milhões, roupas de pele, piscinas (falta dágua), etc. Os “loucos” por 
poder são pessoas tão infelizes, tão vazias, impotentes sexualmente 
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(segundo o terapeuta Reich e o mestre Osho) que 
precisam de dinheiro e mais dinheiro para escon-
der suas próprias carências. Você já viu algum de 
seus dirigentes numa demonstração de amor e 
ternura? 
O que tua justiça e líderes fazem com a destruição planetária? Soube 
que há um projeto dos países ricos para preservarem a Amazônia. 
UÁU, o CET multa tudo que é carro fora do rodízio mas não estão 
nem ai para os ônibus, carros e caminhões desregulados que poluem 
nosso sagrado planeta. É, parece que os estrangeiros que terão de 
cuidar dos Brasileiros.  
Os “figurões” do planeta aumentam o próprio salário criando suas 
leis. Os marajás mundiais apoiados nas suas próprias leis arrecadam 
cada dia mais e o planeta vai sendo destruído.
Tuas leis permitem que fábricas acabem com o nosso meio ambiente, 
poluam o oceano, cortem sem critérios árvores, construam prédios e 
mais prédios, matem animais (que eles escolhem: uns podem outros 
não), etc. Assista o filme “Sem florestas”, sobre um condomínio que 
tira espaço dos animais. Aproveitando, eu lhe aponto: Especulação é 
considerado mentira: Quando eu compro algo digo: 
-Qual o preço justo?
Se um vendedor me dá um valor e digo que vou pensar e ele abaixa 
o preço não tem mais diálogo. Não entro nisso. Qual o preço justo. 
Comprar algo para especular e vender?
Não é permitido pelos sábios.
A idéia do “ter” criou a indústria que mais cresce no mundo. A In-
dústria do perdão? Não! A Indústria do Processo!
Quando um avião cai? Processo. 
Alguém se machuca? Processo.
Alguém toma bronca? Processo.
Alguém come “bola”? Processo.
Alguém paquera? (não estou brincando é sério) Processo.
No mundo inteiro, mesmo quando alguém morre, no dia do enterro, 
alguém diz:
-Vou processar o médico, o cão, o atlas, o governo, o gato, a tuba, o 
Chaves, o Snoopy o “responsável”  etc. Alguém precisa ser processado?
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Muitas vezes processam para quê? Grana, Di-
nheiro... Enfim... 
Quantos processos são realizados objetivando 
“fazer diferença” e trazer paz ao planeta? Quantos 
são por vingança e dinheiro? 

Roubo de valores e serviços

Buda ensina: “Sem trabalho, sem comida (salário)”. Como Budista 
assino em baixo mas as “Tuas Leis” permitem!? Que setores funda-
mentais para as pessoas façam greve. Greve de ônibus, metrô, hos-
pitais, previdências (olha ela aqui novamente), alfândegas (todos na 
fila esperando), etc. Um universo de pessoas fazendo greve, vendo 
na TV em casa as notícias dos seus sindicatos e milhões sofrendo, 
porque alguns querem mais dinheiro. Uns ganham mais e milhões 
sofrem. Ótimo. É a tua lei:
Que o destino possa colocar esses grevistas nos lugares de quem eles 
prejudicam. Até morte existe em filas de grevistas!
Jesus ensinava: Paz aos Homens de boa vontade-(Kavaná)
O ensinamento é que só quem faz seu trabalho com boa vontade é 
que terá paz. Kavaná é fazer de coração. Se eu não trabalho, seja lá 
com o que for, de coração, eu me vendo e não realizo o caminho de 
Jesus. Kavaná – medita nisso: Boa vontade (você tem?).
Você trabalha com boa vontade (No que te dá paz) ou por dinheiro? 
Quem trabalha por dinheiro é o quê? Greves em postos de saúde? 
Pessoas sofrendo por que algumas querem mais um dinheirinho 
para “ir domingo ao zoológico dar pipoca aos macacos”, e a tua jus-
tiça? Uáu; ela até diz que algumas greves estão dentro das “leis”. Em 
alguns países do planeta há justiça, algumas faculdades de direito, 
aceitam greves. É, talvez Buda é que esteja errado . O que você acha?

Roubo de Prestígio – Fofoca

No deuteronômio 19:16 ensina-se “não sairás por aí contando 
às pessoas...
A fofoca (rechilut) e a má língua (Lashon Itará) são proibidos por 
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todos os justos.
Revista de fofocas ferem de forma absoluta o en-
sino bíblico. Gaiarsa tem um livro lindíssimo que 
chama-se “Tratado geral sobre a fofoca”. Lembra-
-se da Escola de base? Fofoca que destrói pesso-
as. Os Rabinos dizem que a fofoca mata quem faz, quem escuta e 
de quem se fala. Completam os Rabinos: “a fofoca mata mais quem 
ouve ... o propagador”. Você tem assistido os Big Brothers da vida?

Roubo da paz

Os serviços das prefeituras que observam o silêncio no Planeta já fo-
ram acionados por mim em várias situações e nada fizeram. Constru-
toras que em minha visão são muitas vezes mais destruidoras do que 
outra coisa, fazem um barulho absurdo em horários que muitos ainda 
dormem. Pasmem que perto de minha casa está sendo “construído” 
um prédio com aquelas estacas em frente a um hospital e a uma escola. 
Isso mesmo escolas e hospitais. Tuas leis aprovam? Será que tua justiça 
sabe os maléficos de não se dormir em paz e o suficiente?
“O silêncio é uma oração” ... “orai e observai o silêncio”.  Barulho e 
mais barulho.
Em cidades desarmoniozas sempre tem alguém martelando algo, 
quebrando calçadas, tocando buzinas, carros desregulados, apitos 
enfim... O importante é construir e cada vez mais destruir o meio 
ambiente. É por amor ou por dinheiro

Crueldade com animais

Empresas de cosméticos, alguns bancos, lojas de departamento, cer-
vejas, etc, patrocinam rodeios. Isso mesmo: rodeios. Jesus Krishna, 
Dolano, Gangaji, Buda... patrocinariam Rodeios? O teu governo e 
tuas leis aceitam isso? Claro que sim, pois elas não são feitas por 
exemplo por Monges Budistas, Leonardo Boff, Pierre Wein, Rohis 
Zen, Monja Coen etc. As tuas leis dizem que matar animais em ex-
tinção é crime mas para a tua prefeitura matar cães e gatos  é “legal”. 
Qual a lógica disso? Pergunte aos teus legisladores.

A Kabala da injustiça
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Há décadas que a criação de pasto para meia dú-
zia de pessoas comerem picanha e vacas acabam 
com nosso planeta. Quando eu falava isso há 20 
anos atrás riam de mim. Hoje até a ciência e parte 
da mídia concorda. O que teus dirigentes fazem a 
respeito da destruição das matas? Ah você diz: isso é permitido por 
lei. Que lei? Pergunto eu. A lei que permite testes cruéis em animais? 
Entre no site www.pea.org.br e veja a absurda lista e fotos de todas as 
empresas que maltratam os animais.

Mal uso do poder

Um cartão de crédito colocou um débito que não fiz e depois de mais 
de 50 ligações ainda não consegui uma resposta, É impossível que 
alguém da diretoria, “os poderosos dos Bancos (Juros, Especulação, 
Materialismo) falem comigo.
Há 60 dias, estou para resolver essa questão com os banqueiro$ e... 
Apesar de minha insistência enviando e-mails, tentando contato e 
gastando tempo, nada é respondido. Enfim o que esperam de alguém 
que debita US$ 3000 em um cartão?
Foi me dito que eles do banco vão entrar com uma ação(?!) contra 
mim, e, é claro, ganhar. Eles inventam que você deves algo e um ad-
vogado te acusa. E ganham. É importante lembrar: de onde vem a 
tua justiça? Qual a origem? Direito Romano? (não foram eles que 
mataram Cristo?). Direito e democracia Grega (não foram eles que 
mataram Sócrates?). Estude as origens das suas leis ou veja o filme 
“O advogado do Diabo”

Roubo da verdade – Não mentirás
 
O 6° mandamento é “não mentirás”.  Em tudo que ensino aponto: 
Seja sincero, seja verdadeiro. Todos os sábios apontam nessa direção.
Quando, por exemplo, é tirado a noite, na surdina, um tal de CPMF e 
é dito que o mesmo seja usado para a saúde que assim seja. Se R$1,00 
(um real) for desviado para outra coisa isso é mentira. Mentira de 
alguém que não tem palavra de honra.
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Teus líderes e tuas leis mundiais são verdadeiras?
No Deuteronômio a palavra empenhada é causa-
dora de paz planetária. Teus lideres falam a ver-
dade? Tua Justiça é verdadeira? Você é sincero ou 
também oculta e mente?

Soluções – Uma vida e um planeta mais éticos
 
Nesse texto escrevo “tua justiça”, “teus governantes”, “teus presiden-
tes”, “teus políticos” etc. Uso o termo “Teu”, pois, em hipótese alguma 
eles são meus. Minhas Regras e justiça não são as mesmas desses 
supostos dirigentes.
Como diz o colunista, Diogo Mainardi, (Veja, 1/11/06 edição 1980) 
todos esses “dirigentes podem ser seus, mas não meus”. Meu senso 
de justiça e moral são absolutamente e diametralmente contrários a 
eles.
Um exemplo é que devemos sim pagar todos os impostos. Se não pa-
garmos os teus governantes vem com armas nas mãos, nos punem e 
colocam-nos em seus presídios. (Aonde você aprenderá a ser um cri-
minoso de verdade, pois tuas leis mundiais só tem imaginação para 
punir colocando pessoas na cadeia). Há ainda hoje pessoas prontas 
“a morrer pela pátria e viver sem razão.” E elas certamente vão te 
punir por ordem de seus leitores.
Assim paguemos nossos impostos e sustentemos os parasitas plane-
tários, as guerras, os salários dos teus poderosos, etc.
Meu convite é que tu reflitas nesses poucos itens que aqui escrevi 
(poderia escrever muito mais sobre os absurdos das tuas leis.
Que tu possas criar em seu cotidiano uma ética maior que a “deles”. 
Uma nova justiça e moral enquanto há tempo (se é que há).
Que tu olhes as leis e regras dos Médicos sem fronteiras, Gre-
enpeace, Projeto Esperança Animal, (PEA), Rancho dos Gnomos, 
Nina Rosa, Dalai Lama e uma série de ONGS que hoje fazem algo 
útil ao planeta.
Os índios também podem apontar o que é honestidade e justiça. 
Lembra do índio Juruna que gravava o que os teus dirigentes diziam 
por afirmar que eles eram mentirosos?  

A Kabala da injustiça
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Tu podes pensar que vivo de forma utópica ou so-
nhadora e que não sou feliz no mundo que vivo.
Grave engano. Adoro e celebro profundamente 
minha vida, trabalho com o que tenho vocação 
e é só, faço e vivo com o que me é ético e moral. 
Namoro, trabalho e brinco muito. Faço sempre algo pelo planeta e 
gosto do meu ser. Insisto, como Mainardi, que minha ética e moral 
são absolutamente diferentes à da tua sociedade.
Meu convite é que tu sejas um REBELDE, livre, voando seu próprio 
caminho e criando suas próprias regras ecológicas, libertárias, amo-
rosas e celebrativas. Crie uma nova forma de ser e uma nova catego-
ria de homem que seja justo de verdade.
Meu mestre Osho sempre ensinou: “viva no mundo, mas não per-
tença a ele” Jesus apontou : meu reino não é aqui. Qual meu convite? 
Reflita você. 
Sugestão: Que você condene ao total esquecimento, toda estupidez, 
irracionalidade,  desumanidade das tuas justiças planetária que não 
estão “nem aí” para a vida. A vida. Renato Russo dizia que “nossos 
netos vão rir no cinema das nossas leis” Se não fizermos nada, nossos 
netos não viverão para rir dos teus governos.
Também, assim como você, acredito que deve haver leis, regras e al-
guns dirigentes mas sinto que de tudo isso que está aí quase nada 
pode ser aproveitado.
Você pode me perguntar se eu faria leis mais justas e éticas? Minha 
resposta é, com certeza sim. É uma pena que não serei chamado para 
isso, em 3 ou em 20 dias poderia fazer isso, mas enfim...
Visite o site www.salveaterra.com.br e tenha algumas inspirações, 
para realmente fazer algo para criarmos um mundo realmente justo.

Leia também o Iluminação. Humildade de servir, de recolher, de 
compartilhar a ida na grande irmandade da espécie humana no pla-
neta Terra, nossa casa comum.
Iluminação. Fazer o bem a todos os seres, todas as formas de vida. Sem 
apego e sem aversão.
Iluminação. Reconhecer e se libertar. Sem amarras, sem prisões, na 
doçura do inter-ser.
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Iluminação. Interligados nos religamos ao que 
nunca, jamais, nos separamos. Mas se não houver 
procura, reflexão, prática, compreensão, a ilumina-
ção foge ligeira, mas rápida que a rapidez.
Iluminação. Como a de Buda: sentir-se ligado a 
tudo que existe. Sem drogas, sem nada, na brisa. Todas as formas de 
vida são nossa vida. Somos o corpo uno.
Iluminação. Sem aversão, sem ódio, sem rejeição, sem violar o direito à 
vida. Sem fugir, sem se esconder, sem matar e sem morrer.
Iluminação. O caminho da não violência ativa. Transformar sim, or-
ganizar sim, mas usar as forças superiores da compaixão e da compre-
ensão. Sem cultivar rancores nem horrores.
Iluminação. Por favor, ilumine todos meus irmãos e irmãs.
Ilumine o meu, o seu, o nosso único coração.

Texto da Monja Coen que aponta uma vida Ética.

Que todos os Budas te abençoe e que façamos deste planeta um 
exemplo de ética e justiça.

Texto colaboração e responsabilidade de Otávio Leal (Dhyan Prem)
Diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800

Jornal O Legado – Edição 50 – Páginas 3 e 4
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ARTES ORIENTAIS

Acupuntura 
Uma saudável técnica milenar

O termo acupuntura provém do latim e significa picar com agulha. 
Os padres Jesuítas foram em uma missão à China e descobriram a 
prática do tratamento da dor de diversas doenças e levaram a prática 
para a Europa. Na China os ensinamentos da acupuntura eram pas-
sados de pais para filhos. Foi o imperador Amarelo (2797 ac) quem 
condensou os ensinamentos em um livro clássico que tratava não só 
da acupuntura como também da massagem que era um método de 
nutrir a força vital e atingir a longevidade, também continha ensina-
mentos de fitoterapia, dietas e outros métodos que faziam uma pre-
venção de doenças. No Ocidente a prática da acupuntura foi intro-
duzida pelos franceses, isto aconteceu em 1943, quando traduziram 
os textos da medicina chinesa e para facilitar criaram correspondên-
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cia numérica para os pontos.
No Brasil a acupuntura chegou através dos imi-
grantes orientais e estudos de brasileiros na so-
ciedade francesa de acupuntura. A aceitação do 
tratamento no Brasil foi muito boa e a cada dia 
encontram-se mais adeptos ao tratamento tanto da prevenção de do-
ença, como a cura de sintomas que pareciam incuráveis, melhoran-
do a qualidade de vida de pessoas com dor, estresse, entre outros. A 
doença conforme a Medicina Tradicional Chinesa é fruto de um dese-
quilíbrio energético. Estando o homem bem equilibrado em sua ener-
gia espiritual e emocional a doença não instala no físico, e o objetivo 
do médico é equilibrar o paciente para não deixar a doença instalar.
Os pontos de acupuntura localizam na superfície da pele onde pas-
sam canais de energia circulante (meridianos) que correspondem 
aos órgãos internos que serão tratados conforme se apresentam, po-
dendo sedar quando estão em excesso ou tonificar quando estão em 
insuficiência. Para avaliar o estado do paciente em seu aspecto or-
gânico (psíquico) deve-se fazer uma entrevista (anamnese) poden-
do se levar em conta o pulso radial, a língua, a orelha, os olhos, as 
mãos os pés, o couro cabeludo e escolher os melhores pontos para 
o tratamento que levará em conta a estação climática do momento, 
dentro do pentagrama onde se integram os cinco elementos que são: 
madeira, fogo, terra, metal e água que estão representados os órgãos 
correspondentes a cada elemento.
O tratamento da acupuntura, geralmente é feito com agulhas mui-
to finas que são introduzidas nos pontos apropriados para o tra-
tamento, na superfície da pele, mas pode também ser feito através 
do moxa, aplicando calor no ponto com um bastonete e Artemísia. 
Atualmente usa-se também a aplicação de eletros-estimuladores a 
laser que são usados principalmente em crianças ou pessoas que não 
aceitam agulhas.
A acupuntura tem um bom resultado no tratamento da dor, onde 
pode ocorrer diminuição já na primeira sessão e com tratamento se-
manal promove o equilíbrio e mantém o paciente sem o sintoma por 
mais tempo. O tratamento da acupuntura não é indicado nos casos 
de infecções, quando o órgão está atingido, ou quando existe neces-

Acupuntura - Uma saudável técnica milenar
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sidade de cirurgia, mas pode funcionar como co-
adjuvante nos tratamentos mais agressivos, equi-
librando a pessoa e ajudando a melhorar rápido.
Quando o paciente é submetido a uma sessão de 
acupuntura, o terapeuta procura a regularização 
da energia vital Qi, que flui através de canais energéticos e quando 
equilibrada proporciona uma vida mais harmônica e saudável.
Uma a pessoa que passou por uma situação de estresse, perdas, tris-
teza, preocupação, medo, raiva, frustração, muitas vezes adquire 
uma doença, assim é importante restabelecer o fluxo da energia com 
a acupuntura, evitando que doenças como a depressão, obesidade, 
insônia, asma, enxaqueca, síndrome do pânico, fibromialgia, cardio-
patia, diarreia, ou outra doença emocional se instale.
As dificuldades de lidar com os desafios do dia-a-dia, a postura ina-
dequada pode comprometer a coluna, acontecendo dor em um ou 
mais locais, que pode ser tratado de forma bastante eficaz com a acu-
puntura, moxa, quiropraxia. A dor no joelho, nas articulações pode 
também ser tratada desta forma, melhorando a dor e favorecendo a 
qualidade de vida em todas as idades. 
Antes que exista o comprometimento maior é necessário tomar uma 
atitude e procurar ajuda. 
As técnicas da Medicina Tradicional Chinesa podem ser um impor-
tante aliado na prevenção de saúde, todo o sintoma é importante 
para diagnosticar mais rápido possível a possibilidade de uma doen-
ça no futuro. Estar atento em alguma alteração e procurar por ajuda 
o quanto antes, poderá lhe proporcionar uma longevidade saudável. 

Texto colaboração de 
Maria Luiza Lima 

Acupunturista e Psicóloga 
(11) 5017-7378

Jornal O Legado - Edição 59 - Página 8
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Yoga
Alguns movimentos para sua saúde

1 - MEDITAÇÃO COM 
RESPIRAÇÃO LENTA

Esta postura permite sua 
concentração para a meditação

 
Sente-se, inspire e expire devagar. Observe que a 
expiração deve ter o dobro do tempo da inspira-

ção. Se não conseguir, sempre pelo nariz, deixe que o ar leve mais tempo 
para sair do que para entrar e repita 10 vezes. Então, passe à meditação, 
ficando numa atitude passiva, de quem se observa sem expectativa. 

2 - PASCHIMATANA OU POSTURA DE PINÇA

Este movimento dá flexibilidade à espinha dorsal, 
melhora a digestão e a prisão de ventre

Sente-se com as pernas estendidas, incline o tronco e procure alcan-
çar os dedos do pés. Atinja uma amplitude máxima ou até onde for 
confortável, só não dobre os joelhos.

3 - BHUJANGASANA OU POSTURA DA COBRA

Postura para aliviar a dor nas 
costas e na região lombar
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Yoga - Alguns movimentos para sua saúde

Deitada de bruços, coloque as 
mãos ao lado do peito - os pés 
ficam unidos e esticados. Com 
os cotovelos junto ao tronco, 
eleve o queixo. Levante o peito 
e, em seguida, o abdome até no 
máximo a altura do umbigo. 

Fique assim pelo tempo que quiser. Volte gradualmente. 

4 - PARVATASANA OU POSTURA DA MONTANHA 

Exercício que alivia a tensão na região dos 
ombros e pescoço

Sente-se com as pernas cruzadas e eleve os bra-
ços pelos lados. Inspirando lentamente, junte as 
mãos sobre a cabeça. Alongue os braços. Mante-
nha a posição por um tempo confortável. Lenta-
mente desça os braços com uma expiração suave. 
Acomode as mão sobre os joelhos. 

5 - DHANURASANA 
OU POSTURA DO ARCO

Este movimento dá flexibilidade à espinha dorsal, melhora a 
digestão e a prisão de ventre

Deitada de bruços, flexione as pernas e segure os pés encostan-
do-os nas nádegas. Inspire lentamente e segure o ar. Levante a 
cabeça, o peito e as coxas. Faça a amplitude máxima ou a que 
mais for confortável à você.
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6 - VRIKSHASANA OU POSTURA DE ÁRVORE

Esta postura desenvolve a 
capacidade de concentração

Com as costas retas, suba um dos pés até a coxa do 
lado oposto. Junte as mãos e mantenha o equilíbrio. 
Repita com a outra perna.  

7 - VAKRASANA OU TORÇÃO SIMPLES

Esta postura melhora as funções 
dos órgãos abdominais

Sente-se com as pernas estendidas e 
traga o pé direito até o lado interno 
do joelho esquerdo. Apoie no chão 
sua mão direita na linha da colu-
na. Passe o braço esquerdo sobre o 
joelho direito e tente pôr a mão no 
chão. Com o braço esquerdo contra 
o joelho, vire para a direita. Repita 
também para lado esquerdo. 

8 - SHAVASANA OU RELAXAMENTO

Esta postura desenvolve a 
capacidade de concentração

Deite-se de costas, com os braços 
estendidos, as pernas afastadas e os 

dedos das mãos semi flexionados. Feche os olhos e respire um pouco 
mais profundamente. 

Yoga - Alguns movimentos para sua saúde
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9 - CHAKRASANA OU INCLINAÇÃO LATERAL

Este exercício melhora as funções respiratórias

Em pé, costas retas, pés unidos, 
eleve o braço direito até encostar 
na orelha, com a palma da mão 
voltada para dentro. Escorregue a 
mão esquerda para baixo, permi-
tindo que o braço direito e a cabe-
ça sigam a curvatura. Volte à posi-
ção inicial, abaixe o braço direito e 
repita com o braço esquerdo.

Pratique todas as posturas diariamente, sempre com calma e fazendo 
com conforto.

 
Guia do Buscador - Copyright © 1999/2003 - www.guiadobuscador.com.br

Jornal O Legado Edição 9 - página 3 - Copyright © 2003/2016
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HISTÓRIA DA ASTROLOGIA

Astrologia na linha do tempo

Neste, e em artigos subsequentes, estaremos expondo alguns dos 
principais elementos das origens e bases históricas da Astrologia, a 
fim de que os amantes dessa prática milenar possam se aproximar 
um pouco mais profundamente das razões que levaram os homens 
a escolherem o céu como uma forma de relógio existencial, coorde-
nador de suas atividades mundanas. Vale salientar que, de fato, não 
se pode entender qualquer criação humana, sem, ao mesmo tempo, 
entender o contexto histórico, espaço-temporal, em que se deu essa 
criação; percebemos que o contexto faz a necessidade surgir no uni-
verso interno humano, tanto quanto acaba fornecendo os elementos 
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possibilitadores de satisfazer, no todo ou em par-
te, essas necessidades... Reside aí a beleza da Na-
tureza, afinal ? o diálogo constituído entre tudo o 
que nela se apresenta, em interações contínuas, ao 
longo do tempo de existência das coisas...

De modo geral, podemos dividir a história da As-
trologia em cinco períodos fundamentais:

•Babilônico
•Grego
•Medieval
•Astrologia Moderna I (Primórdios)
•Astrologia Moderna II

Destes, os dois primeiros, babilônico e grego, podem ser conside-
rados os formadores do conhecimento astrológico que ainda hoje 
praticamos (com algumas adaptações necessárias, é certo).

Período Babilônico

Pertence aos mesopotâmicos, especialmente os babilônicos, a prer-
rogativa de terem ‘inventado’ a Astrologia, nos primórdios da civili-
zação humana. Apesar dos registros mais sistemáticos de fenômenos 
celestes só começar a ser feito por volta de 1600 aC, o interesse e 
estudo por esses fenômenos começou, entre tais povos, certamente 
muito antes. MESOPOTÂMIA era a região (hoje Iraque) que ficava 
entre dois rios, ‘no meio’(=meso) de dois rios (=potamos), o Tigre 
e o Eufrates. Aí viveram povos como os sumérios, babilônios, assí-
sios, e hititas. Entre 6000 e 5000 aC, esses povos (como também os 
egípcios, às margens do Nilo), anteriormente nômades exploradores 
de terras férteis, onde quer que elas existissem, foram se fixando, es-
tabelecendo mais definitivamente suas raízes civilizatórias, em hor-
das, tribos, e, finalmente, cidades. Assim aparecem a agricultura e 
técnicas de irrigação, junto com um anseio crescente, por parte dos 
seres humanos, de tentar controlar a Natureza ? ou, se não tanto, ao 

História da Astrologia
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História da Astrologia

menos entender e prever mais produtivamente os 
seus passos. O homem utilizou o céu como reló-
gio e sistema de referência muito cedo; aí perce-
beu ciclos e sinais que o tempo ía dando de seu 
significado intrínseco.
As Constelações do Zodíaco (constelações de es-
trelas ‘fixas’ que compõem o chamado zodíaco si-
deral) foram adotadas como referência astronômica pelos babilônios 
por volta de 2000 aC. Todavia, sua descoberta é bem anterior, em 
torno de 3000 aC, pelo povo sumério. Não obstantes essas utiliza-
ções, os  primeiros registros de fenômenos celestes datam de cerca 
de 1600 aC; várias cópias desses registros foram encontradas na bi-
blioteca assíria de Assurbanípal (que reinou entre 669-627 aC). São 
70 tabuletas, com registros em escrita cuneiforme (=em forma de 
cunhas). Tomaram conhecimento desses ‘tratados babilônicos’: os 
judeus, que estiveram cativos na Babilônia de 587-539 aC, e os per-
sas, quando conquistaram a Babilônia, por volta de 539 aC.
Dos persas, a astrologia babilônica chega aos egípcios, no período da 
dominação persa sobre o Egito, 525-404 aC; daí, alcança o noroeste 
da Índia (hoje Paquistão), por volta de 509 aC. Parte desse material 
migrado é então traduzido para o egípcio e grego (no oeste), e para 
o sânscrito (no leste). Importante frisar que a astrologia babilônica 
foi uma forma primitiva de astrologia mundial, e não uma astrolo-
gia natal, ou individual. Nesse sentido, promoveu as fundações para 
uma astrologia elecional ? preocupada em encontrar ‘bons’ momen-
tos para o início de atividades, preferencialmente. Os ‘astrólogos’ ba-
bilônicos eram escribas, sacerdotes..., os homens ‘letrados’ da Babi-
lônia, considerados homens sábios. Até o século VII aC, nas palavras 
do historiador da Astrologia, James Holden, “os astrólogos interpre-
tavam os fenômenos celestes depois de terem ocorrido, e muito pou-
co para adiantá-los”; a típica ocupação desses astrólogos era preparar 
espécies de ‘relatórios’ explicativos dos fenômenos acontecidos para 
os reis que os solicitavam.
Eis que, no séc. IV aC, começam a surgir procedimentos matemáticos 
para o cálculo das posições do sol, lua e planetas. Cria-se a circunfe-
rência, de 360° (=constructo matemático criado pelos babilônios) e, 
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História da Astrologia

com ela, a roda de signos do zodíaco. Cada signo 
com 30°, 12 signos, ao todo, com os mesmos das 
12 constelações do zodíaco.
Desde o início, na astrologia babilônica, o zodíaco 
aparece como parte do método criado para achar 
e referir as posições dos astros, ou seja, como ‘ins-
trumento’ cognitivo de referência, através do qual 
se poderiam localizar/pontuar as posições dos astros visíveis do sis-
tema solar então utilizados. Mas em que consistiam as teorias mate-
máticas dos babilônios? ? Bem, eram elas puramente numéricas, sem 
nenhuma relação com as ‘órbitas’ dos planetas ? conceito que desco-
nheciam. Os babilônios não conheciam a trigonometria (=parte da 
matemática que estabelece os métodos de resolução dos triângulos e 
investiga as funções trigonométricas; de modo geral, a trigonometria 
tem seu interesse focado no trabalho com ângulos, em suma). Seja 
como for, com essas novas teorias, os babilônios adquiriam a capaci-
dade de calcular previamente a posição dos astros.
Características da astrologia babilônica que, mais tarde, foram adota-
das pelos ‘inventores’ alexandrinos da astrologia natal ou horoscópica:
•Os signos como ‘casas’ dos planetas, e, além disto, a existência de 
‘casas secretas’ dos planetas ? exaltações, benefícios ? em determina-
dos signos ? p.ex. Sol em Áries, Lua em Touro...
•A subdivisão de cada signo em partes de 12 (1/12), chamados em 
grego, e depois traduzidos para o latim, de dodecatemoria.
•O agrupamento de signos em triplicidades e quadruplicidades.
•A utilização do zodíaco fixo ou normal (=siederal), que, àquela al-
tura, começava cerca de 5° antes do ponto vernal (=equinócio de 
primavera).
Por fim, vejamos a seguir uma síntese das principais características 
da astrologia babilônica, para, posteriormente, podermos compre-
ender suas transformações.
•Por volta de 1600 aC, ela começa a ser registrada em tabuletas, com 
escrita cuneiforme. Aí se reuniam: augúrios e aforismos para uma 
astrologia mundial (=para toda uma região e seu grupo humano 
constituinte); também aí ficava estabelecido o princípio fundamental 
segundo o qual fenômenos celestes estavam relacionados com fenô-
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menos terrestres.
•A última expressão dessa astrologia passou aos 
persas, e, daí, aos egípcios e indianos.
•Apesar de não serem astrólogos ‘sistemáticos’ como 
os babilônios, os egípcios também mapearam o céu, 
e o fizeram em 36 decanos. Esta viria a ser uma de 
suas contribuições à astrologia babilônica, chegan-
do a nós como os decanatos que conhecemos. Cada decano tinha suas 
características individuais, afortunadas ou desafortunadas.
•Por volta do primeiro século da era cristã, viria a ser considerada a 
ideia de que o decano [=decanato] ascendendo ao tempo do nasci-
mento de alguém dava uma indicação sobre a ‘sorte’ ou ‘infortúnio’ 
dessa natividade; algum tempo depois, essa ideia levaria ao conceito 
de ascendente como principal fator astrológico de determinação das 
casas terrestres.
•Dos antigos hindus, a astrologia babilônica utilizaria também algu-
ma contribuição ? eles (os hindus) possuíam uma astrologia baseada 
nas posições da Lua em nakshatras (=‘mansões lunares’), usualmente 
em número de 27, de 13°20’ cada; tal utilização seria incorporada à 
noção de zodíaco e de seus 12 signos, com cada um deles possuindo 
cerca de 27 nakshatras.
•Os babilônios não possuíam nenhuma teoria sobre órbitas, e tam-
bém não conheciam trigonometria. Mas possuíam engenhosos mé-
todos numéricos para calcular a posição dos planetas, o que os ha-
bilitou para calcular as primeiras efemérides de que se tem notícia.
•Os babilônios inventaram a circunferência ? contructo matemático 
de 360°, e o zodíaco matemático, composto de 12 signos de 30°; tra-
tava-se de um ‘zodíaco fixo’ (=com base no zodíaco sideral).
•Os ‘horóscopos’ babilônicos baseavam-se somente no dia, mês e 
ano de nascimento; nenhuma consideração era dada para a hora.

Período Grego

Esse período teve como sede e ‘fonte’ a cidade egípcia de Alexan-
dria, fundada por volta de 332 aC, por ordem do rei macedônico, 
Alexandre, o Grande (356-323 aC). Fundada, logo se tornou um im-

História da Astrologia
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portante centro comercial e cultural de sua época. 
Sua população consistia de 3 grupos principais: 
gregos, egípcios e judeus. Portanto, temos aí uma 
intersecção de culturas; além do mais, tratava-se 
de povos que haviam tido contacto importante 
com a cultura babilônica, incluindo a Astrologia.
Na seqüência dos fatos, então, o rei Ptolomeu I 
(que reinou entre 305-283 aC) ordenou a construção de uma grande 
biblioteca (que seria conhecida como a Biblioteca de Alexandria), 
para a qual afluíram estudiosos de todo o mundo que falava a língua 
grega. A condição de centro comercial de Alexandria, por seu tur-
no, aumentava a possibilidade de difusão de conhecimentos entre 
Alexandria e outras regiões do mundo. Os indivíduos letrados de 
Alexandria foram especialmente ativos nos séculos III e II aC, e, en-
tre eles, encontravam-se os ‘inventores’ da astrologia horoscópica, é 
certo. Os verdadeiros nomes desses astrólogos nos são desconheci-
dos ? isto porque utilizavam pseudônimos de reis, heróis e sábios de 
seu passado. De seus livros foram preservados fragmentos, partes; 
todavia, os traços essenciais do que continham puderam ser trans-
mitidos através dos escritos de astrólogos gregos que os sucederam. 
Assim, note-se que o ‘período grego’ na verdade quer dizer ‘período 
alexandrino’ da astrologia; a prevalência ‘grega’, de fato, era aí cultu-
ral e lingüística, como em todo o Império Macedônico, aliás.
São elementos fundamentais do sistema astrológico composto em 
Alexandria:

Vindos dos babilônios
• O zodíaco fixo dos babilônios como referência para a posição dos 
planetas, sol e lua;
• As triplicidades dos signos;
• Os conceitos de exaltação/queda dos planetas;
• Os dodecamoria (subdivisões de 2°30’ dos signos);
• A importância dos eclipses para a astrologia mundial.

Vindos dos egípcios
• O conceito egípcio dos 36 decanos, com o decano ascendente como 

História da Astrologia
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o primeiro e principal indicador do destino de 
uma pessoa. Cada decano, composto de 10 graus, 
3 decanos por signo. Esse nome nos chegou atra-
vés da tradução não muito precisa de Firmicus 
(IV dC) e de Hefestus de Tebas (primórdios do 
século V dC).
• Cada signo também podia ser subdividido em 
porções de 3°20’ ? o que, provavelmente, deu origem ao que, em as-
trologia hindu, se chama de navamsa (o mapa divisional ou varga 
mais importante no sistema da astrologia hindu).

Vindos dos gregos
• Características e personalidade dos deuses gregos agregadas aos 
planetas.
• O conceito filosófico dos 4 elementos.
• A fundamentação da alternância feminino/masculino dos signos 
do zodíaco.
• Teoria das regências dos signos.
• Teoria das horas planetárias.
• Regência planetária para os dias da semana.
A todos esses elementos, acrescente-se um que é fundamental? o das 
casas mundanas, originalmente concebidas como uma simples se-
qüência de signos iniciada pelo signo ascendente. Tal sistema não 
possuía nenhum nome na antiga literatura; Holden o denominou 
Signo-Casa, ou Casa-Signo, em virtude do fato de, efetivamente, não 
haver diferenciação, ainda, entre um e outro.
Os primeiros diagramas encontrados eram círculos simples, às vezes 
com a cruz cardinal desenhada, e nomes de signos e planetas escri-
tos. Eram desenhados com o leste à esquerda e sul ao topo porque 
era dessa forma que os egípcios desenhavam seus mapas geográficos. 
Foi Ptolomeu que reverteu essas posições cartográficas, colocando o 
oeste à esquerda, e o norte em cima.
Pode-se notar que uma nova astrologia é, então, divisada. A preo-
cupação com a hora de nascimento, para se ficar conhecendo o ‘de-
cano’ ascendente, e, enfim, o signo ascendente, começa a inaugurar 
este novo tipo de astrologia. Trata-se de uma astrologia horoscópi-
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ca no preciso sentido dessa palavra, ‘relativa aos 
começos’, relativa ao começo da vida de alguém, 
este começo como anunciador de uma espécie de 
destino. A astrologia chega ao nível do indivíduo, 
para tentar interpretar o funcionamento de seu 
destino. Junto, surgem de forma mais ‘oficialmen-
te’ estabelecida, os ramos hoje conhecidos como 
astrologia horária e astrologia elecional (ainda que não necessaria-
mente chamadas por esses nomes). Esse sistema de astrologia ho-
roscópica, ou natal, começou a aparecer em livros escritos sob os 
pseudônimos de Hermes (deus grego equivalente ao deus egípcio 
Thoth), Hanubius, Aesculapius, Nechepso & Petosiris e Abram ? no 
2º século aC. Nenhum desses textos chegou intacto às nossas mãos. 
O que deles sabemos nos vem por citações ou referências feitas por 
astrólogos posteriores.
Tecnicamente falando, qualquer que fosse a estrutura de tábuas de 
dados confeccionadas, ainda era o zodíaco fixo, ou sideral, a ser uti-
lizado. O que pode ser uma indicação importante de terem sido pro-
duzidas antes de Hiparcus confeccionar suas próprias ‘tabelas’ dos 
posicionamentos lunares e solares ? tabelas estas que, então, já se re-
feriam ao zodíaco tropical (=2ª metade do século II aC). As tábuas 
que utilizavam o zodíaco sideral foram usadas até por volta do 4º 
século dC, quando passam a ser sistematicamente substituídas pelas 
novas tábuas de Claudius Ptolomeu, que faziam ostensiva referência 
ao zodíaco tropical. Hiparcus (160-126 aC) foi o descobridor do fe-
nômeno da precessão dos equinócios, no século II aC. Confeccionou 
o primeiro catálogo de estrelas sistematizado e compreensível que 
conhecemos, e, junto, certamente, tabelas que computavam as po-
sições de SOL, LUA e eclipses. Essas ‘tabelas’ expressavam posições  
num zodíaco tropical.
Quanto às questões técnicas que afloravam nesse período da história 
da astrologia, há alguns pontos importantes a serem citados:
• Se um ‘cliente’ houvesse nascido nas redondezas, sob o calendário 
alexandrino, cálculos podiam ser feitos; caso contrário, o problema 
da conversão de calendários se impunha...
• O ascendente e o sistema de casas-signos - Tendo-se determina-
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do, o signo ascendente, as casas mundanas eram 
instantaneamente encontradas, uma vez que, a 
essa época, as casas eram efetivamente os signos, 
colocados na seqüência em que o nascimento do 
indivíduo os fazia ficar. A casa 1 era o signo que 
estava ascendendo no horizonte leste; a casa 2, o 
signo seguinte, e assim por diante
• O Meio-Céu - os primeiros astrólogos, até este momento (=III a 
II aC), não prestavam muita atenção ao MC astronômico - o dé-
cimo signo a partir do ASC era o signo do meio-do-céu. Cerca de 
um século mais tarde (por volta de I aC), alguns poucos astrólogos 
começaram a calcular o MC astronômico (seus graus específicos) e 
a anotá-los nas casas em que caíam ? 10ª ou 9ª, em latitudes mo-
deradas. Ainda assim, ele não era considerado cúspide da 10ª casa, 
mas, antes, o que os astrólogos contemporâneos têm chamado de um 
ponto sensível.
O chamado ‘período grego’ (ou alexandrino) da astrologia se esten-
deu, certamente, à fase da República e Império Romano, fase esta 
que nos legou importantes representantes da já iniciada astrologia 
horoscópica:
• Manilius - poeta romano, autor de Astronômica - o mais antigo 
trabalho de astrologia clássica que sobreviveu intacto (do ano 14 dC, 
século I). Dá interpretações poéticas dos signos. Refere-se a um sis-
tema de casas subsidiário, em que elas são contadas a partir da roda 
da fortuna.
• Dorotheus de Sidon - também poeta, escreveu 5 livros, compondo 
o O Pentateuco, no ano 75 dC. Seu texto sobreviveu parcialmente, 
em excertos gregos. Utilizava o primeiro sistema de casas astrológi-
cas existente, casa=signo. Em seu 5º livro, assenta-se o mais antigo 
tratado de Astrologia Horária e Elecional de que temos notícia.
• Ptolomeu (100-178 dC) - junto com Vettius Valens (120-175 dC, da 
Antioquia, provavelmente a moderna Antakya, na Turquia), forma a 
dupla principal de astrólogos do segundo século da era cristã. Astrólogo, 
geógrafo e astrônomo, escreveu Syntaxis (que se tornou Almagestus, por 
influência árabe), um compêndio de astronomia grega, suas Tábuas, que 
se tornaram o padrão para cálculos astronômicos da época, trabalhos 
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em geografia, e um livro versando sobre astrologia, 
Tetrabiblos (composto de 4 livros, na verdade).
• Porphyrius (233-304 dC) - filósofo grego, a 
quem se atribui a Introdução do Tetrabiblos de 
Ptolomeu. A ele também se atribui o primeiro sis-
tema de casas por quadrantes; de fato, ele explicou 
mais esse sistema, que já havia sido mencionado 
por Vattius Valens, mais de 1 século antes.
• Firmicus Maternus (280-360 dC) - nativo da Siracusa(?), Sicília, 
pretor (uma espécie de advogado da época)  romano, pertencente 
a uma classe abastada, e astrólogo amador. Traduziu muitos textos 
de antigos astrólogos gregos para o latim. Escreveu Mathesis, o mais 
longo tratado de astrologia do período clássico (trata-se de 8 livros). 
De seu texto, entretanto, pode-se notar que ele nunca lera O Tetrabi-
blos de Ptolomeu, tendo mencionado este último pelo nome apenas 
três vezes, em seu próprio tratado. De fato, ao que parece, até o sécu-
lo IV da nossa era, o Tetrabiblos não esteve disponível para a maioria 
dos astrólogos então atuantes.

Terceiro período: A astrologia medieval

Sabemos que a astrologia horoscópica, ou natal, foi invenção de ale-
xandrinos que falavam a língua grega, entre os séculos III e II a.C., na 
cidade egípcia de Alexandria. Esse período da história da astrologia 
é conhecido como período grego, e, no ocidente, pôde se desenvol-
ver e difundir, até que o Império Romano chegasse ao seu momento 
de decadência. Pois que, quando finalmente cai (século VIII d.C.), 
dá-se o desaparecimento gradual da vida cultural na Europa. O des-
tino da Astrologia, aí, não foi diferente. Com a queda do Império Ro-
mano do Ocidente, a Astrologia desaparece. Não obstante, sobrevive 
no Império Romano do Oriente, e, do século VIII a XI, floresce em 
terras muçulmanas.
No século VIII, os povos árabes desenvolveram uma considerável 
‘fome de saber’, enviando emissários a sedes de diversas culturas - bi-
zantina, persa, hindu; também convidaram emissários estrangeiros 
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dessas culturas para virem ao território islâmico, 
especialmente a Bagdá. Sua aquisição de novos 
saberes foi considerável; entre livros adquiridos, 
estavam, certamente, livros de astrologia e as-
tronomia. Como providência subsequente, seus 
governos providenciaram traduções dos textos 
recém-chegados para o Árabe. Salientam-se, na 
astrologia árabe de que temos notícias, os astrólogos Albumasar (sé-
culo VIII-IX), Achabitius (morto em 967), a quem se atribui a cria-
ção de um sistema de casas que levou seu nome, no ocidente, mas 
que, em verdade, já era utilizado por outros árabes de seu tempo, e 
Al Biruni (973-1048?), que passou vários anos na Índia, aprendeu 
Sânscrito e estudou com astrônomos e astrólogos indianos.
Graças à preservação dedicada pelos árabes à Astrologia, o Ocidente 
pôde reaver o que houvera perdido com a queda do Império Ro-
mano. No século XII, especialmente no sul da Espanha (ocupado, 
ainda, pelos mouros), e no norte da Itália, apareceram os assim cha-
mados tradutores do século XII, indivíduos que sabiam latim e árabe 
(ou, por vezes, árabe e castelhano, árabe e italiano). Daí que muitas 
obras de astrologia e astronomia foram traduzidas do árabe para o 
latim, nessa época. O mais conhecido desses tradutores foi Juan de 
Sevilla. Dessa forma, tivemos uma espécie de reintrodução da as-
trologia na Europa, levada a cabo graças aos textos árabes (muitos 
deles advindos de traduções gregas, persas e hindus) que puderam 
ser traduzidos para o latim.
Portanto, e em suma, a astrologia desaparece da Europa depois do 
século V, só reaparecendo no século XII (!). A tão falada astrolo-
gia tradicional da Europa Ocidental foi, de fato, a astrologia grega, 
acrescida de algumas técnicas da astrologia persa e hindu, tal como 
a transmitiram os árabes.

Algumas considerações técnicas

Seguindo as indicações de Dorotheus (mais que de Ptolomeu), os 
árabes fizeram um uso considerável dos ‘significadores acidentais’ 
(=regentes das casas), mais do que se pautarem quase que exclusiva-

História da Astrologia



51Compêndio do Legado Holístico

mente em ‘significadores gerais’ (decorrentes dos 
significados ‘naturais’ dos planetas), como ensi-
nava o Tetrabiblos.
Adicionalmente às partes herdadas dos gregos, 
os árabes criaram muitas outras. Também popu-
larizaram o uso da revolução solar como técnica 
preditiva em astrologia natal.
A astrologia horária foi aprimorada pelos astrólogos árabes, bem 
como a astrologia mundial – os árabes criaram o Ingresso em Áries, 
e erigiram elaborados esquemas para o julgamento das conjunções 
de Marte, Júpiter e Saturno.
O referido ‘sistema de casas de Alchabitius’ foi, de fato, desenvolvido 
pelos gregos, não depois do século V, e, gradualmente, se tornou o 
sistema de casas padrão. Todavia, algumas linhas astrológicas pros-
seguiram utilizando o sistema de casas de Alexandria (=o sistema 
casa-signo).
Astrônomos árabes também fizeram alguns ajustes/correções im-
portantes nas tábuas astronômicas de Ptolomeu. Essas correções 
tornar-se-iam a base para as novas tábuas do século XII.
Podemos citar como importantes nomes da Astrologia Medieval 
(herdeira da astrologia árabe no ocidente), Guido Bonatti (conheci-
do como Bonatus) – talvez o mais bem conhecido astrólogo do final 
da Idade Média, e Campanus de Novara (1233-1296). O primeiro era 
professor da Universidade de Bologna, e tinha grande familiaridade 
com os tratados árabes de astrologia que haviam sido traduzidos no 
século XII. Tão conhecido era que tem seu nome citado por Dante, 
n’O Inferno, da Divina Comédia. Era um mestre em astrologia ho-
rária, precursor de William Lilly. Campanus, por sua vez, era mate-
mático, astrólogo e médico papal. Inventou um sistema de casas de 
pequena adesão em seu tempo, mas reabilitado no século XX; tinha 
como característica básica a trissecção da Primeira Vertical.

Quarto período:  astrologia moderna / 1ª fase

Conforme pudemos observar no artigo anterior, depois de desapare-
cer da Europa (após o século V), a astrologia ressurge, no século XII, 

História da Astrologia



52 Compêndio do Legado Holístico

trazida novamente ao continente europeu pelos 
árabes, inaugurando o que, então, ficou conheci-
do como período medieval da história da astrolo-
gia. Sabemos, ainda, que essa astrologia, tal como 
nos foi transmitida pelos árabes, era, na verdade, 
a astrologia grega (alexandrina), acrescida de al-
gumas técnicas da astrologia persa, hindu, e, mes-
mo, da própria astrologia árabe.
O quarto período da astrologia perfaz os fundamentos do que po-
deríamos chamar ‘Astrologia Moderna’ – que é, afinal, a astrologia 
que conhecemos e utilizamos no ocidente em nossos dias, acrescida, 
é certo, de diversas evoluções ao longo de seu tempo de existência. 
Não obstantes essas evoluções, em termos estruturais, aquilo no que 
se transformou a referida ‘astrologia moderna’ mantém-se basica-
mente como conhecimento estabelecido até nossos dias, indepen-
dentemente das linhas interpretativas com que sucessivos astrólogos 
a têm abordado até então.
A primeira fase da astrologia moderna vai, basicamente, de meados 
do século XV até princípios do século XVIII (quando, então, sofreria 
mais um ‘declínio’, um desparecimento gradual do cenário público, 
principalmente em decorrência do fortalecimento das ideologias ilu-
ministas do século XVIII, também chamado de ‘Idade da Razão’). 
Tratou-se de um período em que, essencialmente, a astrologia se 
pôde beneficiar de alguns importantes desenvolvimentos técnicos 
que a cultura europeia promoveu.
O primeiro deles foi, sem dúvida, a invenção da imprensa (meados 
do século XV), que coincidiu com o ressurgimento econômico e in-
telectual da época (conhecido por nós como Renascimento). Através 
desse invento, a astrologia ganhou, rapidamente, uma enorme popu-
laridade - graças à grande capacidade de disseminação de ideias que 
o texto impresso passou a permitir. A maior parte dos textos árabes, 
traduzidos pelos ‘tradutores do século XII’ foi impressa por volta de 
1500. A Astrologia Mundial teve, também, complementações impor-
tantes, com a utilização do ingresso em Áries e das grandes conjun-
ções, que os árabes haviam inventado em épocas pregressas. O apa-
recimento de ‘almanaques preditivos’, por outro lado, ajudou a manter 
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a astrologia ‘viva’ na cabeça do público geral.
Mas foi o aparecimento do logaritmo (instru-
mento matemático de cálculo), em princípios dos 
1600s, que operou uma verdadeira ‘revolução’ na 
prática astrológica, pela imensa facilitação que 
esse instrumento proporcionou à confecção dos 
cálculos em astrologia. A partir de então, os as-
trólogos passaram a poder servir-se de ‘tábuas de logaritmos’, que 
lhes auxiliavam e agilizavam os cálculos enormemente. É também 
desse quarto período da história da astrologia a famosa sistematiza-
ção da interpretação astrológica, composta por Jean Baptiste Morin 
(1583-1656), especialmente na obra Astrologia Gallica. O texto con-
tém todo um sistema de interpretação, sugerindo ao leitor diversos 
conceitos e estratégias interpretativas, apoiadas em analogias, ‘deter-
minações’, ‘regências acidentais’... etc.
Além do que já foi dito, vale salientar, ainda, que, no alvorecer na 
astrologia moderna, com Kepler (1571-1630), houve, finalmente, a 
‘separação oficial’ entre a astrologia e a astronomia, ’ tornando-se, 
desde então campos distintos do conhecimento humano.
Kepler escreveu trabalhos tanto sobre astrologia quanto sobre astro-
nomia. Como astrônomo, foi o primeiro a reconhecer órbitas elípti-
cas para os planetas, bem como velocidades variáveis (em suas ór-
bitas) para eles. Em astrologia, publicou artigos tais como Os mais 
certos fundamentos da Astrologia e Julgamento sobre a Triplicidade 
de Fogo, entre outros. Adicionalmente, criou diversos novos aspec-
tos (de 18°, 24°, 30°, 36°, 45°, 72°. 108°, 135°, 144° e 150°). Destes, 
foram adotados pela maioria dos astrólogos subsequentes os de 30°, 
45°, 135° e 150°.

Nomes especialmente importantes dessa fase da astrologia

·Em primeiro lugar, o alemão Johan Müller (1436-1476), mais co-
nhecido pelo nome latino de Regiomontanus. Matemático, astrô-
nomo e astrólogo, elaborou um novo sistema de casas que leva seu 
nome, publicado em 1490, e que logo substituiu o sistema de casas 
existente, e padrão até então – o de Alchabitius.
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·A seguir, não podemos deixar de referir o pró-
prio Kepler, que, embora seja mais conhecido 
como astrônomo que como astrólogo, inaugurou, 
inegavelmente, uma nova condição para suas (a 
partir dele, então) duas ciências distintas – astro-
logia e astronomia. Igualmente importante foi sua 
criação de novos aspectos astrológicos, para além 
dos Ptolomaicos.

·Morin de Villefranche – principal astrólogo do século XVII, uma 
geração mais velha que a de Placidus. Apesar de mais velho que Pla-
cidus (1603-1668), pôde ler seus livros, discordando de seus méto-
dos e de seu sistema de casas, bem como da rejeição que Placidus fa-
zia, para Morin infundada, ao método das Revoluções Solares como 
técnica preditiva. Morin foi o último grande astrólogo francês da pri-
meira fase da astrologia moderna. Propôs um sistema de casas que, 
na verdade, tinha por objetivo complementar o de Regiomontanus 
– este que era, de fato, o seu preferencial. Sobre isto, vale mencionar 
que o único astrólogo a utilizar o sistema Morinus de casas não foi 
nem sequer seu criador, mas, antes, um astrólogo inglês do século 
XX, Edward Lyndoe...(!).

·Placidus de Tito (1603-1668) – o mais conhecido astrólogo italiano 
do século XVII. De família nobre, era professor de matemática na 
Univesidade de Pádua, além de consultor astrológico do Arquedu-
que Leopold William da Áustria (1614-1662). Rejeitou firmemente 
o método de previsões astrológicas das revoluções solares, preferido 
de diversos astrólogos de sua época, incluindo Morin. Placidus com-
preendeu o método das direções primárias desenvolvido por Pto-
lomeu, muito tempo antes, e criou um sistema de casas consistente 
com tal método. Suas inovações astrológicas chegaram muito tarde 
para a maioria dos astrólogos do continente – mas foram adotadas 
entusiasticamente pelo inglês John Patridge (1644-1715), a última 
grande figura da astrologia inglesa de fins do século XVII/inícios do 
século XVIII, antes que sucedesse o referido obscurecimento da prá-
tica astrológica européia do ‘Século das Luzes’. Por seu turno, Placi-
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dus foi a última grande figura da 1ª fase do perío-
do moderno da astrologia.

·William Lilly (1602-1681) – A idade de ouro na 
astrologia inglesa se deu no século XVII, e seu 
principal expoente foi William Lilly. Lilly era filho 
de um fazendeiro empobrecido, com uma boa for-
mação secundária, ainda que seu pai não lhe tenha podido mandá-lo 
para a Universidade. Aprendera latim, tinha muitos amigos – era ex-
tremamente bem relacionado – e um grande interesse pela astrologia; 
de uma forma ou de outra, esses foram todos dotes que lhe puderam 
garantir a sobrevivência. Escreveu diversos trabalhos em astrologia, 
mas o principal é Christian Astrology (originalmente em 3 volumes). 
Lilly é a principal fonte de conhecimentos para o que poderíamos cha-
mar a moderna astrologia horária, sua grande especialidade.

Por que Placidus “Atravessou” a fronteira entre a 1ª e a 2ª fase da 
Astrologia moderna

Dissemos, já, que, ao final do século XVII, e, adentrando o sécu-
lo XVIII, a astrologia européia novamente sofreria outro ‘desapare-
cimento’. Chamado Século das Luzes, ou Idade da Razão, o século 
XVIII, ‘iluminista’, caracterizou-se por um pensamento acirrada-
mente racionalista, que não se julgou capaz de ‘conviver’ pacífica 
ou respeitosamente com a astrologia – facilmente vista, esta última, 
como prática de ‘charlatães’, ‘leitores de fortunas’..., ou análogas. Até 
seus momentos finais (na 1ª fase do período dito moderno), a maio-
ria dos astrólogos europeus, e ingleses, bem como o próprio Mo-
rin, rejeitarão o sistema de casas de Placidus. Todavia, John Patridge 
adotou o sistema entusiasticamente, publicando dois livros bastante 
técnicos, que utilizavam as direções primárias de Placidus. Isto se 
deu no final do século XVII. Ao se reacender a astrologia, em fins 
do século XVIII, tais livros pareciam conter o que havia de mais ‘tec-
nicamente avançado’ em astrologia, antes de seu desaparecimento. 
Em pouco tempo, e inaugurando a 2ª fase do período moderno da 
astrologia, o sistema de Regiomontanus, padrão durante a 1ª fase, é 
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substituído pelo de Placidus.

Quarto período: Astrologia moderna / segunda 
fase

Chegamos agora ao último artigo desta série, cujo 
objetivo central foi convidar o leitor interessado 
em Astrologia a conhecer um pouco mais de perto, e talvez com 
maior detalhamento, o caminho histórico trilhado por essa prática/
ciência, até colocar-se diante de nós, como a vemos em nossos dias. 
Até por tudo que já foi dito, sabemos que não existe ‘uma’ astrologia 
só, pois que falamos numa astrologia ocidental, em oposição à as-
trologia védica (mais ‘oriental’), por exemplo. E mesmo em termos 
de astrologia ocidental, há diferenças de abordagens suficientemen-
te discrimináveis, a ponto de originarem sub-ramos distintos dessa 
mesma astrologia. Esse fato não é estranhável, pelo contrário: é da 
natureza do humano especificar seus modos de pensar, seguir cami-
nhos preferenciais em detrimento de outros... Gerar novas idéias a 
partir das antigas... No fim das contas, podemos contar sempre com 
um ‘arsenal de possibilidades’, cada qual com suas bases e fundamen-
tos, à espera de adesões mais ou menos apaixonadas, a cada momen-
to do percurso. Esta ‘segunda fase’ da astrologia moderna é, para nós, 
naturalmente ‘não finalizada’ - está em andamento, num desenvol-
vimento típico das coisas que transitam pelo tempo: as coisas vivas.

Ressurgindo mais uma vez

Depois de ter passado por mais um período de obscurecimento na 
Europa (na maior parte do século XVIII, dito iluminista), a Astro-
logia voltaria a ressurgir, especialmente pela iniciativa dos irmãos 
Sibly (irmão e irmã), que publicariam, em 1784, um esplêndido tra-
balho de 1130 páginas, versando sobre ocultismo e astrologia - The 
complete illustration of the celestial art of Astrology. A obra correu 
os quatro cantos da Europa, que, gradativamente, reacendeu seu in-
teresse pelos conhecimentos astrológicos. Assim, entre final do sé-
culo XVIII e início do século XIX, temos um novo ressurgimento da 

História da Astrologia



57Compêndio do Legado Holístico

Astrologia - tanto quanto a inauguração do que 
estamos chamando de ‘segunda fase’ da astrologia 
moderna, a mais contemporânea delas, no que 
nos diz respeito.

Ao ser ‘reativada’, essa astrologia viu-se diante de 
algumas questões técnicas que mereciam especial 
atenção:
·Efemérides pouco acuradas (a mais acurada já produzida até então 
ainda era a de J.Kepler, de 1627 - The rudolphine tables) precisavam 
de retificações e atualizações.
·Problemas decorrentes da diferença entre calendários - grandemen-
te reduzido, ao final do século XVIII, quando a maior parte do con-
tinente europeu adota o calendário gregoriano, tomando a data de 
1º/janeiro como primeiro dia do ano (apenas uns poucos países do 
cristianismo ortodoxo, como Grécia, Rússia, continuaram a utilizar 
o antigo calendário juliano).
·A questão dos fusos horários locais - no final dos anos 1830, com o 
crescimento do número das estradas de ferro nas grandes cidades, a 
Europa vê-se diante da necessidade de padronizar os fusos horários 
operantes em seu território, e de abandonar o conhecido “LMT” (lo-
cal mean time, ‘tempo médio local’).

No caminho de uma melhor resolução dessas questões, vê-se, siste-
maticamente, uma tendência à padronização, pelo menos ocidental, 
que facilitasse um uso mais uniformizado das referências espaciais e 
temporais de que se serve a prática astrológica - o que, certamente, 
ocorreu.

A tecnologia do século XX

Se a invenção do logarítimo revolucionara a confecção dos cálculos 
astrológicos em princípios do século XVII, não o faria em menor 
grau o surgimento do computador, no século XX, quando softwares 
os mais variados apareceriam para obter inúmeros dados astroló-
gicos, interpretáveis pelos astrólogos competentes. A partir daí, ne-
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nhum cálculo para a obtenção de alguma ‘ferra-
menta’ astrológica colocar-se-ia como trabalhoso 
ou demorado demais para ser executado cotidia-
namente. Fazer pesquisa em astrologia se torna 
uma tarefa excitantemente mais ágil e rápida - ao 
menos no que se refere à obtenção de dados e ma-
terial analisável.

A tecnologia do século XX, ainda, marcada pela feição eletrônica de 
seu instrumental (em contraposição à feição mais puramente elétrica 
que a precedeu) revolucionaria também a capacidade de equipamen-
tos de observação astronômica e astrofísica, alargando em muito as 
possibilidades de novas descobertas de corpos celestes, eventualmen-
te relevantes para os estudos astrológicos. A descoberta do asteróide 
Chiron, em 1977, é um pequeno exemplo dessa facilidade maior de 
‘rastreamento’ do espaço através de equipamentos sofisticados e, em 
sua maior parte, computadorizados em alguma medida.

Estudo crítico do conhecimento astrológico

Entre final do século XIX e o século XX, houve a reimpressão de 
muitos livros antigos de Astrologia; bibliotecas passaram a ser man-
tidas por associações de interessados na área, numa tentativa cres-
cente de organizar e qualificar o conhecimento astrológico consti-
tuído até então; muitos foram, também, os novos textos surgidos, 
indicadores de novas abordagens, ou aperfeiçoadores de idéias já 
existentes. E, apesar de muitas ‘vozes astrológicas’ ostentarem certa 
tendência a se rebelar contra o ‘malfadado’ pensamento científico, 
que, segundo alguns, primaria por certa ‘estreiteza’ de visão, esta - 
a nossa - tem sido uma era extremamente livre para os questiona-
mentos aos fundamentos astrológicos, feitos de fora ou de dentro 
da própria astrologia... - o que não deixa de ser um comportamento 
tipicamente científico, afinal. O que faz da ciência ciência é, pura e 
simplesmente, seu método, racional e empírico: por ‘racional’, enten-
da-se não haver contradições internas, rasuras lógicas; por ‘empíri-
co’, entenda-se poder o conhecimento gerado ser testado/verificado/
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posto sob crítica livremente (visto que nenhum 
conhecimento científico pode ser, por definição, 
dogmático, imposto sem questionamento). As-
sim, o famigerado ‘método científico’, ao pedir de 
nossos pensamentos um mínimo de racionalida-
de (não contradição) e disposição empírica (para 
testar, checar, criticar e auto-criticar) está a nosso 
favor, porque nos defende de opiniões dogmáticas e, portanto, impo-
sitivas sem fundamento - o método científico pede responsabilidade 
no dizer.

Nossa astrologia contemporânea coloca-nos textos e autores à dis-
posição; apresenta-nos softwares e equipamentos computadores de 
informação dos mais variados tipos para que possamos pesquisar, e 
refletir à vontade sobre nossos temas preferenciais de estudo. É justo 
que tomemos ciência do que é ser responsável sob o ponto de vista 
intelectual, afinal, de modo que cada um de nós possa discriminar 
opiniões de fraco embasamento de afirmações consistentes com os 
dados em que se fundam. Quando astrólogos se esquivam dessa res-
ponsabilidade, ou quando cientistas depreciam uma astrologia que 
não conhecem, estão agindo, de ambos os lados, da exata e mesma 
maneira - que, por sinal, resulta não científica. 

Astrologia e Psicologia

Um dos principais desenvolvimentos da astrologia moderna de nos-
sa época foi a aproximação ocorrida entre psicologia e astrologia. 
Mais especificamente, da psicologia profunda, ou do inconsciente, 
com a astrologia. No início do século XX, dois médicos do cérebro 
humano (Sigmund Freud-neurologista, Carl Jung-psiquiatra) inau-
guraram formalmente um campo de pesquisa e tratamento foca-
do na vida psíquica humana inconsciente, e nos reflexos desta no 
comportamento consciente dos indivíduos. Embora fossem ambos 
bastante interessados pela relação entre mitologia e disposições psí-
quicas do ser humano, coube a Jung levar o estudo dessa relação às 
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raias da exaustão. Por esse motivo, e sem nenhum 
preconceito, lançou-se à pesquisa de diversas prá-
ticas simbólicas operadas nos quatro cantos da 
Terra por indivíduos de diferentes culturas, tra-
tando-as, antes de tudo, como estratos mitológi-
cos, que, como qualquer mito, buscavam explicar 
o mundo e os homens para estes últimos. Jung sa-
bia que todo mito é uma teoria da vida para a cultura a que pertence; 
sabia também que todo mito procede por vias simbólicas, e que a 
maneira mítica de explicar o mundo foi a primeira forma cogniti-
va posta em prática pelo ser humano, objetivando um alcance mais 
socialmente consistente. Entre as práticas simbólicas estudadas por 
Jung, está, certamente, a Astrologia.

Jung não intenta ‘reinventar’ a astrologia, de forma alguma. Ele ape-
nas percebe que, na simbologia utilizada, a astrologia conseguia ‘des-
crever’ de maneira muito perspicaz alguns dos principais elementos 
da vida e do viver humano, em suas organizações arquetípicas. Se a 
linguagem astrológica não fosse simbólica, essa descrição arquetípi-
ca da vida/viver humanos seria impossível.

Astrólogos importantes começaram a se sensibilizar para esta nova 
possibilidade de utilização da astrologia, entre os quais podemos 
ressaltar (a) Dane Rudhyar (1895-1985) - que, com sua astrologia 
humanista fez brilhantes aproximações teóricas e práticas entre a 
psicologia e a astrologia (cf. obras suas tais como Astrologia da Per-
sonalidade, Um Estudo Astrológico dos Complexos Psicológicos, A 
astrologia e a psique moderna, A astrologia da transformação, to-
dos editados em português pela Pensamento); (b) Margaret Hone 
(1892-1969) e Jeff Mayo (1921-1998) - ambos presidiram a Faculty 
of Astrological Studies, inglesa, e se destacam pela concisão e prag-
matismo com que conseguiram amalgamar conhecimentos astroló-
gicos e psicológicos a fim de fazê-los funcionar como um organismo 
único; (c) por fim, nos anos de 1980, a dupla Liz Greene (ainda viva) 
e Howard Sasportas (1948-1992), ambos astrólogos e psicólogos de 
formação junguiana, viria a liderar formalmente uma escola de as-
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trologia psicológica, cuja sede ainda é no Reino 
Unido, e tem a coordenação principal de Liz Gre-
ene. A dupla realizou, e L. Greene ainda realiza, 
diversos seminários sobre o tema, sendo que a 
maioria deles se transformou em livros.

Astrologias da segunda fase moderna

Se quisermos traçar um perfil dos principais grupos de astrologia 
praticados no ocidente, levando, já, a inserção da astrologia psicoló-
gica para ele, poderíamos indicar o seguinte:
·Astrologia tradicional - interessada em delinear tendências factuais, 
utilizando técnicas e teorias astrológicas tradicionais.
·Astrologia de orientação psicológica - utilizadora de técnicas de cál-
culos tradicionalmente astrológicos/astronômicos, mas interessada 
em delinear, não fatos, mas estados de espírito humanos que pode-
rão estar ‘afinados’ com determinados tipos de fatos. A grande dife-
rença entre esta astrologia e a precedente está em ressaltar que, aqui, 
não importa tanto se o fato será “A” ou “B” ou “C”, mas que há algo 
em comum entre os fatos A, B e C possíveis, que é seu significado 
essencial para a vida da pessoa; saber e mostrar esse significado são 
o que importa para a astrologia de orientação psicológica;

·Astrologia kármica ou esotérica - que congrega conhecimentos astro-
lógicos a pensamentos mais assumidamente espiritualistas e/ou reli-
giosos (cf. Alice Bailey, Max Heindel, p.ex., também Martin Shulman).
Observemos que, independentemente do grupo referido, o material 
simbólico e as técnicas para o obter são sempre os mesmos - isto quer 
dizer que a astrologia-linguagem simbólica é basicamente a mesma 
nos três grupos; o que se diferencia é a linha da interpretação. Todos 
os usos lingüísticos se alteram no decorrer do tempo e dos contex-
tos culturais em que operam, justamente o fazendo para dar conta da 
mudança inexorável da realidade; a astrologia não é um sistema de 
definições fechadas de realidades fechadas - muito pelo contrário - é 
uma linguagem, também ela, que traduz o mundo, mas não o funda 
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nem o define para a eternidade. Ainda aqui, ela se 
comporta como o fazem todas as outras linguagens.

Por outro lado, os diversos nomes que compõem a 
fase atual em que se encontra a astrologia são, efe-
tivamente, diversos, inúmeros. Com a facilidade 
de edição e publicação de textos de nossa época, as 
‘vozes’ pelas quais a astrologia se expressa se multiplicaram bastan-
te, de maneira a podermos contar com um número impressionante-
mente alto de bons autores, de diversos países do globo, a deixarem 
sua contribuição para o entendimento da prática astrológica. Em 
vista disso, nesta última seção de artigos, optei por não privilegiar 
o que seria um ‘elenco de autores’ importante dos séculos XX e XXI 
em astrologia.

A abertura de caminhos e a nossa consciência

Imagino nossa pequena série de artigos como uma espécie de tour, 
uma ‘viagem’ aos lugares e fatos importantes que ajudaram a trazer 
a astrologia, pelo espaço e pelo tempo, até nós. Desejei mostrar que, 
ainda que não nos venha ‘em linha reta’, há uma linha discriminável, 
desde os sumérios e babilônios, carregando a astrologia e suas con-
quistas pelo mundo e para o mundo, de uma forma que, enfim, pôde 
manter sua coerência. Se soubermos compreender a essência da pa-
lavra universo (o uno no diverso), poderemos entender como tan-
tos caminhos surgem de uma mesma matriz fundadora, e que isto, 
de forma alguma, aconteceu só com a astrologia. Não praticamos 
a mesma astrologia dos assírios, nem tampouco a praticada pelos 
alexandrinos... Podemos, até, experimentar suas aplicações, assim 
como muitas outras; mas o que há de mais incrível é que a astrologia 
tem sido um ‘bem humano’, sempre adaptada às culturas que a utili-
zaram e utilizam, sempre possibilitando novas aplicações, mas, ainda 
assim, nunca deixando de ser astrologia - astro logos - conhecimen-
to/linguagem (logos) das estrelas.
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Podemos ter nossas predileções, nossas convic-
ções, mas nenhum de nós, povo ou indivíduo, 
parece ter podido conter/parar/reter nas próprias 
mãos a liberdade de caminhos com que essa as-
trologia se desenvolveu ao longo de tão longo 
tempo de existência... Afinal, a história está sem-
pre nos mostrando: que se algo não morreu é por-
que soube se transformar.

Texto em colaboração: 
Vania L M Marinelli - astróloga, linguista e 
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AUTOAJUDA - Carlos Rosa

Autodisciplina

Minhas amigas e meus amigos leitores, a grande maioria das pesso-
as deste país pensa que podem ter qualquer coisa, mesmo que não 
tenham competência para tê-lo. Temos lido e visto que existem apro-
ximadamente 5 milhões de “vagas” para serem preenchidas nos mais 
diversos segmentos profissionais, e a realidade é que essa quantidade 
vai aumentar, pois “não existem” profissionais competentes para pre-
enchê-las. Por quê? É simples: o nosso povo além de não gostar de 
estudar (claro que existem as exceções), não é disciplinado.
Quando falamos em “Autodisciplina”, queremos dizer que não basta 
você seguir normas e preceitos curriculares, frequentar este ou qual-
quer outro curso; você tem a obrigação de procurar a todo custo, 
caminhos alternativos, ler livros de autoajuda, ver filmes, assistir pa-
lestras sobre os mais variados temas.
Vamos ajudá-lo! Suponhamos que você deseje se tornar rico. Nor-
malmente você sairá em busca da riqueza pelo caminho mais áspero, 
pois ainda não sabe da existência de um caminho muito mais suave 
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que pode ser seguido, caso seja orientado a isso.
A seguir, vamos lhes dar algumas leis que, se se-
guidas com firmeza e determinação, poderão ser 
muito úteis na caminhada rumo à prosperidade 
tão almejada.

01. Uma atitude mental positiva
Todas as riquezas – sejam quais forem suas naturezas – começam 
com um estado de espírito, e não podemos nos esquecer que um 
estado de espírito é a única coisa mesmo sobre a qual cada um tem o 
direito de controle inquestionável. Nunca se esqueça que uma atitu-
de mental positiva é o ponto de partida de todas as riquezas, sejam 
elas de ordem material ou espiritual.

02. Uma saúde física vigorosa
Uma saúde vigorosa começa com uma “consciência sadia”, produzi-
da por uma mente saudável e não doentia, acrescida de moderação 
nos hábitos alimentares e atividades físicas equilibradas.

03. Harmonia nos relacionamentos humanos
A harmonia com os outros começa por uma harmonia consigo pró-
prio, como bem disse Shakespeare: “Sê verdadeiro para com teu pró-
prio eu interior, e disso decorrerá – como a noite decorre do dia 
– que não terás capacidade para ser falso com qualquer um dos teus 
semelhantes”. 

04. A libertação do medo
O ser humano que teme, seja o que for, não é um ser humano livre! 
O medo é um arauto do mal e, onde quer que ele apareça, podemos 
detectar uma causa, que tem de ser eliminada para que este mesmo 
ser humano possa tornar-se rico no sentido pleno do termo.

05. A esperança de realização pessoal
A maior de todas as formas de felicidade consiste na esperança de 
realização de um desejo ainda não concretizado. Pobre mesmo é a 
pessoa incapaz de olhar para o futuro com a esperança de vir a ser a 
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pessoa que desejaria, ou de atingir o objetivo que 
não conseguiu alcançar no passado.

06. A capacidade de ter fé
A Fé é o elo de ligação entre a mente consciente 
do “homem” e o grande reservatório universal da Inteligência Infi-
nita. A Fé é o solo fértil do jardim da mente humana, onde podem 
desabrochar todas as riquezas da vida. Ela é o “elixir eterno”, que 
confere um poder criativo aos impulsos do pensamento. A Fé é a 
base dos chamados “milagres” e de muitos mistérios que não podem 
ser explicados pela lógica ou pela ciência. A Fé é uma substância 
química espiritual. Quando misturada com a oração, provoca uma 
ligação direta e imediata do ser humano com a Inteligência Infinita.

07. Disponibilidade para compartilhar nossas dádivas
Aquele que ainda não aprendeu a arte abençoada do compartilhar, 
ainda não descobriu o verdadeiro sentido da felicidade, pois a felici-
dade somente surge do compartilhamento.

08. Um trabalho de amor
Não há ser humano mais rico do que aquele que encontrou um tra-
balho de amor e está engajado, seriamente, em executá-lo, pois o tra-
balho é a mais alta forma de expressão humana do desejo. 

09. Mente aberta para todos os assuntos
A tolerância, que está entre os mais elevados atributos da cultura, 
só é encontrada nas pessoas que mantêm sua mente aberta para to-
dos os assuntos, em todas as ocasiões. E somente o ser humano que 
possui mente aberta está preparado para tirar proveito pessoal das 
maiores riquezas da vida.

10. Autodisciplina
Um ser humano que não é um mestre de si mesmo, jamais poderá 
tornar-se mestre de coisa alguma. Aquele que é mestre de si mesmo 
pode tornar-se mestre de seu destino terreno; “mestre de seu desti-
no, capitão de sua alma”. E a mais elevada forma de autodisciplina 
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consiste na expressão da humildade do coração, 
quando chegamos a alcançar riquezas ou somos 
apanhados de surpresa pelo que é chamado, cor-
riqueiramente de “sucesso”.

11. A capacidade de compreender as pessoas
O ser humano que possui esta riqueza, que consiste em compreender 
as pessoas, reconhece que todos são, basicamente, semelhantes, na 
medida em que se desenvolveram a partir do mesmo tronco huma-
no. 

12. Segurança econômica
A última – mas nem por isso menos importante – é a parcela palpá-
vel das 12 riquezas.
A segurança econômica não é somente pela posse do dinheiro. Ela 
é alcançada pelo serviço que prestamos, pois, um serviço proveitoso 
pode ser convertido em todas as formas das necessidades humanas – 
com ou sem o uso do dinheiro.   

QUANDO VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA RECEBER UMA 
COISA, ELA APARECE INEVITAVELMENTE.

Isso não significa que as coisas que você está necessitando irão apa-
recer sem uma causa, pois existe uma grande diferença entre suas 
necessidades e seu estado de prontidão para receber algo. Não fazer 
esta distinção é perder os mais importantes benefícios que estou lhe 
oferecendo nestes artigos.
Portanto, seja qual for o motivo porque está lendo este artigo, seja 
paciente e deixe-se conduzir a um estado de prontidão para receber 
as riquezas que você deseja.

ETAPAS DA AUTODISCIPLINA

Primeira etapa: 
ELIMINAÇÃO DO PASSADO TRISTE
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A primeira coisa a fazer quando você quer pros-
perar na vida, é esquecer o passado triste e tentar 
compreender as pessoas que lhe magoaram e lhe 
prejudicaram.
Nossa mente funciona como um telefone; se fe-
chando para pensamentos e idéias criativas, se está ocupada de pessi-
mismo e baixa estima. Por exemplo: se você estiver sintonizado com 
o passado e com idéias negativas, como sua mente receberá intuições 
de sabedoria e prosperidade? A única forma de mudar esse contexto 
mental é rever seus conceitos através de uma busca interior de você 
com você mesmo. É importante observar o passado triste, não como 
um aprendizado, pois nada se aprende com os erros, mas sim como 
uma evolução, mesmo que tenha sido dolorosa.

Segunda etapa: 
ELIMINANDO O APEGO

É comum o ser humano se apegar a alguém devido à carência e inse-
gurança. É comum você adquirir estes sentimentos negativos quan-
do procura se apegar a alguém que julga ser capaz de lhe salvar em 
qualquer momento difícil ou doloroso que tiver de atravessar. Neste 
caso, coloca toda a responsabilidade indireta sobre este que pode ser 
seu pai, mãe, irmão, amigo ou mesmo um orientador espiritual.
A pessoa quando tem poder de equilíbrio, autoconhecimento, segu-
rança, ousadia, e está sempre buscando evolução, não deixa este ape-
go acontecer. Até mesmo no início de uma orientação de auto-ajuda 
é natural acontecer apego, como crianças dependendo de suas mães. 
Na maioria dos casos as pessoas se deixam apegar, gostam desse mo-
mento e até o alimentam. No entanto, no mundo da prosperidade 
não se admite uma pessoa que está progredindo depender emocio-
nalmente de outrem, pois isto prejudicará seu crescimento.

Terceira etapa: 
PREOCUPAÇÃO COM TERCEIROS

É natural que se você passa por uma evolução no campo material, 
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passe também por uma observação diferente 
dos que convivem com você: amigos, conhecidos, 
parentes, etc. Estes podem desprender uma certa 
inveja mesmo que seja a nível inconsciente. À me-
dida que você vai progredindo, as pessoas em geral 
vão acompanhando o seu sucesso e, com isso, começa a atrair todo 
tipo de gente e algumas querendo lhe colocar à prova, e pensam: - 
Será que o fulano é melhor do que eu? Aí virão os incômodos, como 
sugestões e perguntas; alguns tentam impedir sua vitória com palpi-
tes negativos, sem contar quando se trata de um trabalho ou algo que 
gere um risco de perder a sua companhia ou lhe dando liberdade total. 
Nesse momento nasce dentro dessas pessoas o medo de perdê-lo. Se 
isso acontecer, com certeza você está progredindo. Claro, toda regra 
tem exceção. De acordo com o convívio na seleção de pessoas para 
amizade, sempre existiu aquela que de alguma forma torce pelo seu 
sucesso com sinceridade e alto espírito de colaboração, mas isto é um 
detalhe muito especial, que somente você poderá analisar.
A Lei do Silêncio é imprescindível neste momento; à medida que 
passa as informações a terceiros, naturalmente estas pessoas ficarão 
sintonizadas com tudo que falou, com as suas ideias, pensamentos e 
certamente sempre lembrando de você. Neste caso corre um grande 
risco de pôr tudo a perder, criando barreiras no seu caminho, blo-
queios em relação ao fechamento de negócios e atração de dificul-
dades para a concretização de seus planos. Isso ocorre quando você 
fala para outros tudo o que pretende fazer no campo material, oca-
sionando e criando um campo de energia magnética negativa no es-
paço, como telepatia transmitida à distância, e certamente toda esta 
energia em forma de pensamento entram no seu campo vibracional, 
como acontece nas transmissões de rádios e imagens de televisão, 
quando ocorre uma frequência indesejada entrando com sinal forte 
na frequência transmitida, e com isso ocasionando sérias interferên-
cias na transmissão.
É muito importante obedecer a Lei do Silêncio. Você só deve falar 
quando tudo já estiver pronto, concretizado, e mesmo assim, somen-
te para quem interessar.
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Quarta etapa: 

SUGESTÕES NEGATIVAS

É mais do que normal, pessoas não preparadas para 
o sucesso se deixarem envolver por sugestões negativas em relação à 
prosperidade. Cada pessoa tem um pensamento diferente, uma educa-
ção diferente, cada um tem um caminho a trilhar e cada ser humano 
possui uma linha da vida só sua, assim como as impressões digitais. 
Nada acontece por acaso e tudo tem sua explicação no campo da 
energia, dos pensamentos, e você é o único responsável por tudo o 
que acontece em sua vida. Se alguém começou algum negócio, seja 
ele qual for, e esse negócio não foi para frente, não se trata de “falta 
de sorte” ou o mercado em relação a esse negócio estar retraído. As 
reclamações de que a vida não está boa para negócios, que as pes-
soas não têm dinheiro, que a situação ou mesmo a culpa deve ser 
do governo, a crise, a moeda instável, etc..., sempre existiram desde 
o passado remoto. Todas as pessoas malsucedidas na vida sempre 
reclamaram de tudo, como se fosse uma forma de jogar sobre os ou-
tros, toda culpa pelo seu fracasso.
O fato de tomar conhecimento de alguém que tentou realizar alguma 
coisa e não conseguiu porque não deu certo, não quer dizer que você 
também não vai conseguir. Certamente essa pessoa não conseguiu 
realizar seu ideal por não estar preparada, ou até mesmo o tipo de 
negócio que escolheu não faz parte de sua linha espiritual, que em 
termos populares significa: “Não ter dom para esse tipo de negócio”. 
Neste momento, cria-se uma série de sugestões negativas em torno 
do seu ideal escolhido, e essas sugestões acabam penetrando em sua 
mente, atrapalhando o seu desenvolvimento de raciocínio e bloque-
ando por completo a linha escolhida que, de repente, foi uma ideia 
ou pensamento especial vindo de sua intuição após uma programa-
ção especial, isto sem contar com determinada energia negativa que 
magnetiza a Aura sempre quando está próximo de surgir uma opor-
tunidade em sua vida.
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Quinta etapa: 
AMOR PRÓPRIO

Este item é a parte mais importante para você 
iniciar qualquer coisa na sua vida. A pessoa que 
não tem amor próprio praticamente não existe, pois ele é a matéria 
fundamental da existência.
O amor próprio não é simplesmente uma palavra ou um verbo, é 
muito mais do que isso. É a base geral de toda a mecânica do Uni-
verso. Significa não só amar a si mesmo, como amar todas as coisas 
do mundo e, para que isso aconteça, é necessário cumprir com todas 
as Leis que praticamente são necessárias antes de iniciar o amor pró-
prio. A pessoa que se ama, aquela que possui amor próprio, não se 
apega a ninguém, não depende de ninguém, e muito menos se pre-
ocupa com terceiros, com críticas, inveja, ou sugestões negativas em 
geral, e muito menos com o dia de amanhã, pois tem a certeza que a 
colheita será conforme o plantio.
A pessoa que se ama de verdade, procura estar sempre alegre, sorrin-
do, mesmo que a vida aponte momentos de tristezas, decepções e situ-
ações constrangedoras. Sabemos que não é fácil sorrir num momento 
de dor ou de fracasso, mas também sabemos que podemos conseguir 
quase tudo através de exercícios do autoconhecimento e, à medida que 
vamos conseguindo aumentar a nossa segurança, certamente conse-
guiremos superar todos os momentos tristes, procurando ver a vida de 
forma melhor, seja no entendimento, seja na compreensão.

Sexta etapa: 
A VERDADEIRA VOCAÇÃO

Todos nós nascemos com uma determinada vocação e muitas vezes 
perdemos excelentes oportunidades na vida por não estarmos sinto-
nizados com o nosso “dom”. Isso ocorre por falta de sintonia, falta de 
controle emocional e segurança nos momentos da busca financeira. 
Quanto mais desespero, agitação, nervosismo e preocupação com a 
vida financeira, mais dificuldades terá o seu Eu interior, para desco-
brir a sua verdadeira vocação.
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EXERCÍCIO PARA DESCOBRIR A  
VERDADEIRA VOCAÇÃO

Quando for se deitar, esqueça todos os problemas 
e imagine uma luz; pense numa luz qualquer: azul, branca, amarela, 
da forma que vier na sua mente. Logo em seguida, imagine uma voz 
diferente daquela que costuma ouvir; basta pensar numa voz, não 
precisa ser uma voz de verdade. Tudo isso está acontecendo no seu 
subconsciente; é como se estivesse falando consigo mesmo, porém 
de maneira diferente através de forma consciente. Imagine-se con-
versando com esta voz da seguinte maneira: Voz, Meu Anjo Protetor, 
meu Deus, Minha Luz (enfim, utilize o nome que quiser ou aquele 
que mais tem afinidade com você, que está mais acostumado a pensar 
e usar no pensamento). Pergunte: - Você pode me ajudar a descobrir 
a minha verdadeira vocação, um trabalho que me trará felicidade e 
preencherá o meu coração de alegrias e realizações? Logo em segui-
da imagine esta voz respondendo a você: - Sim, meu filho querido 
e amado; de repente quando você menos esperar, saberá qual a sua 
verdadeira vocação, qual a sua verdadeira Missão na Terra, que lhe 
trará sucesso por toda a vida. Aguarde, aguarde...
Repita este exercício sempre que for dormir, pelo tempo que for ne-
cessário. Acredite, funciona.

Texto colaboração: Prof. Carlos Rosa - Ph.D em Patologia Social, 
Numerólogo Cabalístico e diretor da Academia 

Brasileira de Numerologia Cabalística - (11) 5584-7378

Jornal O Legado - Edição 57 - Página 5; 
Edição 58 - Página 4
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AUTOAJUDA - Otávio Leal

Chakras (por quem já praticou)

Chakras são centros energéticos do corpo. Os seres humanos con-
têm sete Chakras principais que estão em constante atividade, embo-
ra sua presença não seja percebida conscientemente por não medi-
tadores. A palavra sânscrita Chakra é traduzida por roda, círculo ou 
movimento. As representações pictóricas desses centros de energia 
são formadas por figuras geométricas e pétalas. São pelos Chakras 
que transitam e se movem as energias sutis do corpo.

Os Chakras estão localizados dentro e fora do corpo (duplo etérico); 
já Kundalinî, energia da vida que ativa os Chakras se movimenta 
dentro do corpo.
Normalmente, os Chakras são pequenos, não apresentando mais 
do que cinco centímetros de diâmetro. Com a prática de mantram, 
Yoga, meditação, os Chakras aumentam de tamanho e sua luz se ex-
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pande. Sua aparência pode ser descrita como cir-
cular, luminosa, tal qual um pequeno CD girando. 
Cada um tem uma cor, mantram e elemento que 
o estimula, seu movimento é ininterrupto, estão 
associados às glândulas do corpo físico e funcio-
nam como centros de captação, contenção e distribuição de energia 
para todo o corpo.

Os sete Chakras estão localizados ao longo da coluna vertebral, dis-
postos verticalmente e cada Chakra tem funções específicas, me-
diante o recebimento de energias internas e externas. Temos nesses 
centros “nós” que impedem a subida de Kundalinî; um fica no mu-
ladhara (brahma-granthi), outro no vishnudha (vishnu-granthi) e o 
último no ajña chakra (rudra-granthi). Eles são conhecidos como 
granthi e quando são rompidos a energia se eleva. Mesmo com esses 
bloqueios, que é muito difícil alguém fazer bobagem com Kundalinî, 
sempre vá devagar em suas práticas.
Os Chakras inferiores, mais associados à matéria, são o Muladhara, 
o Swadhistana e o Manipura. O Médio, ou intermediário é o Anaha-
ta, associado aos sentimentos. E os Superiores são o Vishuddha, o 
Ajña e o Sahashara, que estão associados ao mental e à iluminação. 
Sua rotatividade obedece ao sentido horário ou anti-horário, depen-
dendo da qualidade energética de cada indivíduo.

Chakra Sentido Horário

Quando em rotação horária, o movimento é destrógeno (destro), 
para direita e se caracteriza por:
•Possuir força centrífuga (coloca energia para fora);
•Ser menos suscetível a influências externas;
•Não carregar miasmas energéticos;
•Ser um polo irradiador (de dentro para fora);
•Produzir siddhis (intuição).
•Quem tem os Chakras em rotação horária é conhecido nos meios 
ocultistas como pessoa de “corpo fechado”.

Chakras (por quem já praticou)
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Chakra Sentido Anti-horário

Quando em rotação anti-horária, o movimento é 
sinestrógeno (sinistro), para a esquerda, com as 
seguintes características:
• Possui força centrípeta (para dentro);
• Capta energia externa, mantendo o corpo astral “aberto”;
• Estimula a mediunidade e sensitividade;
• Amplia a sensibilidade ao ambiente;
• Promove a aptidão para fazer diagnósticos precisos. Quando se tra-
ta de um bom médium tem poder de captação (carrega miasmas).
Quando o Chakra gira no sentido anti-horário, perde-se ener-
gia. E quem perde muita energia pode sobreviver da energia 
alheia, por meio de uma relação de dependência chamada na 
metafísica de “vampirismo”.
Existem muitas práticas que fazem o Chakra girar em sen-
tido horário ou anti-horário. É importante evitar para não 
misturar essas práticas.
O Tantra trabalha para que os Chakras se movimentem cada vez 
mais depressa. Para isso, é necessário ter consciência e adotar práti-
cas que os estimulem, por meio do método interno ou externo.
Método interno: por meio desse método, despertamos a Kundalinî 
com a prática de Yoga, mantram, tai-chi, chi-kun, iai-dô, aikidô ou 
maithuna. As escolas tântricas trabalham mais com os métodos in-
ternos e exclusivamente com os Chakras girando no sentido horário.
Método externo: consiste no recebimento de passe magnético, de 
massagem, na aplicação de acupuntura, moxabustão, geoterapia (pe-
dras) ou cromoterapia (cores). Dentre outros métodos.
Os dois métodos contribuem para o estímulo de todos os Chakras, 
proporcionando melhor disposição física e mental aos praticantes.
É importante mantê-los em equilíbrio, utilizando técnicas corpo-
rais (Yoga, tai-chi, dança), técnicas mentais (mantram), alimentação 
equilibrada. Os Chakras influenciam e são influenciados também 
pelo corpo físico, daí a necessidade destes cuidados.
Como vimos até aqui, todos os Chakras possuem qualidades energé-
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ticas próprias que em desequilíbrio produzem de-
terminadas doenças ou, do contrário, em situação 
de equilíbrio, conferem ao nosso organismo inú-
meros benefícios. Contudo, o sexto Chakra pode 
ser mais estimulado que os demais pelo mantra 
Om, pois possui uma força que ajuda e atrai a subida da Kundalinî.

Conhecendo os Chakras

MULADHARA CHAKRA
Significado do nome: Fundação, ou suporte da base.
Nome ocidental: Chakra Básico.
Localização: Localizado nos órgãos genitais e na pélvis, relacionado 
com as gônadas (glândulas sexuais), governa o sistema reprodutor. 
Este Chakra anima a substância do corpo físico, é à vontade, o poder 
e o instinto de sobrevivência. É base da montanha, a ligação com a 
Terra. Concentra as energias da Kundalinî, que uma vez despertadas 
e controladas progridem coluna acima, seguindo um padrão geomé-
trico similar ao padrão apresentado na dupla hélice das moléculas de 
DNA, que contêm o código da vida.
Aspectos a serem compreendidos: Sobrevivência, alimento, conhe-
cimento, auto realização, valores (segurança financeira, coisas mate-
riais), sexo (procriação), longevidade e prazer.
Cor: vermelho em brasa para tonificar. É a cor mais quente e densa. 
Aquece e estimula a circulação. Estimula o fluido da medula espi-
nhal e o sistema nervoso simpático; energiza o ligado, estimulando 
os nervos e músculos. Vitaliza e organiza o corpo físico. Violeta, azul 
ou rosa para sedar este Chakra.
Mantra: Lam (concentrando-se nos genitais).
Elemento: Terra - o mais denso dos elementos. É uma mistura dos 
quatro elementos: água, fogo, ar e éter.
Fase da vida: Desde a união do espermatozoide com o óvulo, até sete 
ou oito anos.
Funções: É o Chakra onde nasce e reside a energia kundalínica que 
se movimenta em espiral, pelas nadis Ida e Píngala, e distribui por 
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todo o corpo do indivíduo o impulso de vida: é 
também o centro erótico do ser.
Nadis são correntes, canais, corredores ou fila-
mentos de energia vital que circulam por todo o 
corpo, alimentando a vida e movimentando os 
Chakras.
Semelhantes aos meridianos de acupuntura, seus pontos são chama-
dos na China de tsubos. Seu número é de aproximadamente 72.000.
As nadis estão intimamente relacionadas aos Chakras. A nadi central 
é conhecido por Sushumna e encontra-se situada no centro do corpo 
pela coluna vertebral, que recebe o nome de meru danda. A Sushum-
na nasce no Muladhara Chakra, e se estende corpo acima, até unir-se 
ao Sahasrara Chakra (que se situa no alto da cabeça). No espaço fora 
do meru danda, estão dois outros nadis, denominados Ida e Pinga-
la. Ida é o canal esquerdo, de natureza feminina, lunar, emocional e 
materna. Por estar associado à procriação e à purificação, também é 
conhecido como Ganga (o rio sagrado da Índia). Pingala é o canal 
direito, de natureza masculina, solar, racional e dinâmica.
Algumas pessoas têm dominante a energia (nadi) lunar (emoção) e 
outras solar (razão). O praticante adiantado consegue manter esses 
temperamentos equilibrados.
Todas as nadis do corpo se originam no períneo em forma de um 
ovo (kanda).
Todos os sistemas místicos hindus são radicais sobre a importância 
de manter-se esses canais energéticos absolutamente purificados.
No capítulo Angas do maithuna trataremos dessa autopurificação, 
principalmente com alimentação.

DEFINIÇAO PARA ESTUDO

•Sushumna: nadi principal por onde Kundalinî sobe. Está relaciona-
da à medula espinhal.
•Ida: canal esquerdo transportador das correntes lunares, natureza 
feminina visual e emocional, produção de vida, energia materna, res-
piração esquerda que proporciona estabilidade para a vida. A narina 
esquerda é aberta durante o dia, equilibra a energia solar criando um 
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equilíbrio para si, tornando-nos mais relaxados e 
mais alertas mentalmente.
•Píngala: canal direito, transporta correntes so-
lares, natureza masculina, depósito de energia 
destrutiva, também purificador. A narina do lado 
direito é de natureza elétrica masculina, verbal e racional. Torna o 
corpo físico mais dinâmico (eficiente e ativo durante horas notur-
nas, aumentando a saúde). Quando um casal tem um orgasmo, sem 
repressão e com consciência, algumas vezes elevam a Kundalinî, nu-
trindo todos os Chakras por meio de Ida e Píngala.

SWADHISTHANA CHAKRA
Significado do nome: Lugar-morada do ser ou o “fundamento de si 
próprio”.
Nome em Português: Chakra Esplênico Umbilical.
Localização: Localizado na lombar e abaixo do umbigo no nível do 
púbis, está relacionado com as glândulas suprarrenais, regendo a co-
luna vertebral e os rins. As suprarrenais são constituídas por uma 
medula interna, coberta por um extrato chamado córtex e são res-
ponsáveis pela produção de adrenalina. Rege os rins, sistema repro-
dutor, sistema circulatório e bexiga. As energias como a paixão, a 
expansão, sensualidade e a criatividade são manifestadas por este 
Chakra.
Aspectos a serem compreendidos: Poder de seduzir e atrair, criativi-
dade e relacionamento.
Cor: Laranja - tonifica; é uma cor acolhedora e estimula a alegria. É 
uma cor social que traz otimismo, expansividade e equilíbrio emo-
cional. Traz confiança, automotivação e senso de comunidade (auxi-
lia a sair do choque). Azul ou verde para sedar.
Mantra: Vam (concentrando-se abaixo do umbigo).
Elemento: Água - forma circular - três quartos da Terra são cobertos 
de água, três quartos do peso de uma pessoa são de água - a essência 
da vida. Os sons da água ampliam a vibração desse chakra, permitin-
do um fluxo sem obstruções.
Fase da vida: de 8 a 14 anos.
Funções: Energia de criatividade, purificação e impulso emocional; é 
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o centro da procriação, manifesta-se sexualmente, 
mas sob o aspecto de sensação e prazer; fantasias e 
desejos sexuais. Neste Chakra inicia-se a expansão 
da personalidade.

MANIPURA CHAKRA
Significado do nome: Cidade das Gemas ou Cidade das pedras pre-
ciosas.
Nome em Português: Chakra Plexo Solar.
Localização: Um pouco acima do umbigo. Rege o pâncreas, glândula 
que possui função exócrina e endócrina e que secreta o suco pancre-
ático; cujas enzimas ajudam a digestão das proteínas, carboidratos 
e gorduras. A parte endócrina da glândula é formada por pequenos 
grupos de células, chamadas ilhotas de langerhan, produtoras da in-
sulina, que possuem um papel importante no controle do metabolis-
mo da glicose. A área de influência deste Chakra é o sistema diges-
tivo: estômago, fígado e a vesícula biliar, além do sistema nervoso.
Aspetos a serem compreendidos: Escolhas, dentro do possível, do 
que você quer. Individualidade, poder pessoal, como você se vê, sua 
identidade no mundo.
Cor: Amarelo dourado para tonificar. É ativador dos nervos moto-
res, exercendo influência no sistema nervoso. Estimula a bílis e pos-
sui ação vermífuga, diminui a função do baço, porém estimula a fun-
ção do pâncreas, fígado e vesícula biliar. Fortalece as articulações, o 
sistema digestivo e linfático. É regenerador dos tecidos, acelerando o 
processo de cicatrização. Estimula a função peristáltica e o raciocí-
nio lógico. Violeta, azul ou verde para sedar.
Mantra: Ram - o principal ponto de concentração durante a produ-
ção deste som é o umbigo. Traz longevidade.
Elemento: Fogo - auxilia a digestão e a absorção do alimento forne-
cendo a energia vital.
Fase da Vida: De 14 a 21 anos.
Funções: Desenvolvimento do ego e da identidade individual; im-
pulso de liderança; praticidade; trabalho.
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ANAHATA CHAKRA
Significado do nome: “Intocado” ou “Som não 
produzido” (batidas do coração).
Nome em português: Chakra Cardíaco.
Localização: Situa-se na região do tórax e 
está conectado com a glândula timo, responsável pelo fun-
cionamento do sistema imunológico. É o Chakra do coração, 
centro energético do amor.
A elevação das energias do Chakra do plexo solar até o coração acon-
tece em indivíduos que estão desenvolvendo a capacidade de pensar 
e atuar em termos de coletividade.
Aspectos a serem compreendidos: amor, compaixão, perdão, verda-
de e gratidão.
Cor: Rosa - estimula o amor incondicional e verde é relaxante do 
sistema nervoso. A cor violeta seda esse centro.
Mantra: Yam - a concentração deverá estar centralizada no coração, 
desfazendo qualquer bloqueio na região cardíaca, proporcionando 
controle sobre o prana e a respiração.
Elemento: Ar - auxilia o funcionamento dos pulmões e do coração.
Fases da vida: 21 a 28 anos.
Funções: Intermedia os Chakras superiores e inferiores; impulso de 
se ligar à verdade, ao amor; reequilíbrio; altruísmo; compaixão. Este 
Chakra se expande em todas as direções e dimensões, como uma 
estrela de seis pontas.

VISHUDDHA CHAKRA
Significado do nome: Puro ou “Centro da Pureza”.
Nome em português: Chakra Laríngeo.
Localização: Sobre a garganta, comunica-se com a glândula tireoi-
de que está relacionada ao crescimento e aos processos oxidativos, 
e com as paratireoides que controlam o metabolismo do cálcio. Este 
Chakra governa pulmões, brônquios e voz. Está ligado à inspiração, 
à comunicação e à expressão com o mundo.
Aspectos a serem compreendidos: Comunicação interna e externa - 
esclarecimento que conduz ao estado divino, consciência e crenças 
(no que você acredita e se apega).
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Cor: Azul - atua como tranquilizante na aura e 
regenerador celular. Traz quietude e paz mental, 
estimula a busca da verdade, a inspiração, a criati-
vidade, a compreensão, a fé (confiança na existên-
cia) e está associada à gentileza, ao contentamen-
to, à paciência e à serenidade. Turquesa, estimula a comunicação em 
público. Para tonificar, laranja e violeta.
Mantra: Ham - concentra-se na garganta.
Elemento: Ar, mas num sentido mais sutil, associado ao som. Fases 
da vida: 28 a 35 anos.
Funções: Autoconhecimento; felicidade. Segundo o Satchakra 
Virupana, “quem alcança o conhecimento mediante a concen-
tração constante da consciência neste loto, converte-se num 
grande sábio e encontra a paz. O indivíduo se eleva e se purifica 
de todos os carmas; morre-se para o passado e nasce-se nova-
mente para a realização da unidade”.

AJNÃ CHAKRA
Significado do nome: Autoridade, poder, comando intuitivo. 
Nome em Português: Chakra do terceiro olho ou frontal. 
Localização: Entre as sobrancelhas, relaciona-se com a glândula pi-
tuitária.
Aspectos a serem compreendidos: Intuição e a consciência. Capaci-
dade de se observar sem julgamento.
Cor: Dourado - para concentração falta de memória e confiança. 
Violeta, tranquilizante, calmante e purificador. Clareia e limpa a cor-
rente psíquica do corpo e da mente, afastando problemas de obses-
são mental e psicose.
Mantra: Om.
Elemento: Presença de todos os cinco elementos, com três gunas 
que são manas (mente), buddhi (intelecto), Ahankara e chitta (o 
ato de ser - o ser).
Fases da vida: 35 a 42 anos.
Funções: Austeridade; intuição; serenidade. É o chakra sede da Fa-
culdade do Conhecimento: Buddhi: (conhecimento intuicional), 
Ahankara (eu), Indriyas (sentidos) e Manas (mente). É representado 

Chakras (por quem já praticou)
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por um triângulo branco simbolizando a yoni e, 
no meio, um lingan (órgão masculino). No centro 
do Chakra está o yantra do som Om, o melhor 
objeto de meditação.
“Meditando nesse centro, o praticante W a luz’; 
como uma chama incandescente. Fulgurante como o Sol matutino, cla-
ramente brilhante, reluz entre o ‘Céu e a Terra’” Satchakra Nirupana.

SAHASRARA CHAKRA
Significado do nome: Chakra das Mil Pétalas.
Nome em português: Chakra Coronário.
Localização: No topo da cabeça. E o portal da espiritualidade, do 
reconhecimento da existência de Deus em nós, no outro e em todo 
o universo.
Aspectos a serem compreendidos: Iluminação.
Mantra: Sham.
Elemento: Todos os elementos, inclusive o éter, em suas forças mais sutis.
Funções: Iluminação; espiritualidade plena; transcendência; mani-
festação do Divino. Segundo o Satchakra Nirupana: “O Lotus das 
mil pétalas é o mais brilhante e mais branco que a lua cheia, tem 
a sua cabeça apontada para baixo. Ele encanta. Seus filamentos es-
tão coloridos pelas nuanças do Sol jovem. Seu corpo é luminoso, é 
aqui o objetivo final de Kundalinî após ativar os outros Chakras. O 
indivíduo que atinge a consciência do sétimo chakra realiza os pla-
nos da irradiação (torna-se iluminado como o Sol), das vibrações 
primordiais, da supremacia sobre o prana, do intelecto positivo, da 
felicidade, da indolência”.

Texto colaboração 
 de Otávio Leal (Dhyan Prem) - 

Diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800

Jornal O Legado – Edição 52 – Página 10
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AUTO-AJUDA - Carlos Rosa

Como desenvolver a mente

A mente funciona através dos órgãos dos sentidos, ou seja, da visão, 
audição, tato, odor e paladar, que são os agentes destacados para co-
lher dados que vão alimentar essa mente, que depois os transmite 
ao seu “computador”, ou seja, ao cérebro, que armazena os dados 
obtidos por esses agentes coletores. Chegando ao cérebro, os dados 
são classificados, examinados e, de acordo com os mesmos, a ação é 
executada. É lógico que a qualidade da mente tem grande importân-
cia sobre o ato que resulta dos dados obtidos, depois de devidamente 
examinados. A expansão das faculdades mentais é, pois, um proble-
ma complexo que pode ocasionar modificações em todos os planos 
da personalidade de um indivíduo.
Nosso cérebro, entretanto, é muito mais do que um centro de infor-
mações. É ele, na verdade, o fator de equilíbrio de todo o corpo. Se a 
mente é superior ao corpo físico ou vice-versa, tem sido, por muito 
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tempo, assunto de debates. De nossa parte, esta-
mos convencidos de que é a mente que de fato 
governa o corpo. Sempre que parece acontecer o 
contrário, a pessoa em questão deixou de com-
preender o pleno potencial do espírito. É possível 
que tenha havido falta de treinamento sobre o modo de usar a mente, 
para policiar o corpo.
Acreditamos que a Natureza determinou que o espírito dominasse 
o corpo onde se encontra, em determinado tempo. Para começar, o 
espírito não é uma abstração e sim formado de pequenas partículas 
carregadas de energia. Essas partículas podem ser invisíveis a olho nu, 
mas são absolutamente reais e podem ser medidas por aparelhos ele-
troeletrônicos. Há muito tempo que, nos hospitais, os impulsos pro-
venientes do cérebro são medidos por meio do eletroencefalograma.
Este reservatório de energia, que dirige nossos atos, pode, entretanto, 
ser influenciado por outras formas de energia, que pode ser provado 
pelo fato de as tempestades elétricas perturbarem o sistema nervoso 
e, no caso dos doentes mentais, serem usados choques elétricos para 
fazer com que a mente funcione corretamente.  O que ainda não é 
possível à ciência explicar é por que razão alguns seres humanos re-
cebem, ao nascer, um mais amplo reservatório de energia que os de-
mais e, por isso mesmo, são dotados de mente mais perfeita.
Não existe uma mente padronizada. Sob a pressão da sociedade, es-
tabeleceu-se uma espécie de mente artificial, de termo médio, já que 
se exige das pessoas certo grau de inteligência, para vencer na vida 
prática. Quem quer que esteja abaixo desse padrão é considerado 
retardado ou, em casos extremos, julgado incapaz de viver por si 
próprio, numa sociedade livre, sendo então internado em alguma 
instituição. Os que ultrapassam os padrões são considerados gênios 
e líderes e por isso mesmo venerados. Mas essas classificações são 
arbitrárias e artificiais. Foram criadas por conveniência, não porque 
exista, de fato, uma mente-padrão.
Na realidade, há certas inteligências que são extraordinárias em um 
setor e falham em outros. Há pessoas que são capazes de realizar 
grandes feitos de memória num terreno apenas matemático ou me-
cânico, como decorar sequências de números ou outros fatos des-

Como desenvolver a mente
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tituídos de interesse para a pessoa comum. As 
mesmas pessoas, entretanto, são incapazes de ex-
plicar fatos ordinários da vida ou de fazer uma 
exposição coerente em setores que não o pura-
mente matemático. Seria difícil chamar essas pes-
soas de retardadas, embora o sejam em certos aspectos, enquanto 
que, em outros, estão acima da média.
É impossível a existência de um corpo sem que a mente funcione. É 
possível, entretanto, existir uma mente sem corpo, o que acontece 
num estágio mais avançado de desenvolvimento que chamamos “o 
mundo da percepção”, referência ao fator não-físico da personalida-
de humana ou mundo do espírito.
Os conhecimentos, sejam eles de que espécie forem, não são estoca-
dos no cérebro, mas sim na mente. O cérebro é apenas um sistema de 
fios (computador), complexo e altamente sofisticado, mas incapaz de 
agir por conta própria ou de reter qualquer informação, a menos que 
receba uma ordem da mente, que atua como “chefe”.
Vamos explicar: “A mente comanda a matéria” é uma frase que in-
dica o poder que tem a mente de vencer dificuldades aparentemente 
insuperáveis. Está provado que a concentração mental tem conse-
guido, algumas vezes, superar deficiências físicas ou executar tarefas 
que o indivíduo não teria condições de levar a cabo, se não se tivesse 
exercitado em ordenar à sua mente que entrasse em ação (casos de 
milagres, por exemplo). Há ainda outros em que o corpo é incenti-
vado a executar feitos extraordinários, sob a direção da mente, que 
decretou estado de emergência. A necessidade de realizar os feitos 
extraordinários é determinada pela mente e não pelo corpo. Este se 
limita a obedecer cegamente o que a mente estabeleceu, a um deter-
minado momento. Se o corpo estiver em perfeitas condições, não 
haverá grandes problemas. Se essas condições forem apenas razoá-
veis, haverá sérias dificuldades entre a ordem e a execução. O grau 
em que a mente poderá sobrepujar a fraqueza de seu setor executivo, 
ou seja, o corpo, depende também da qualidade da mente. Quando 
este é capaz de grande concentração de esforços, naturalmente será 
capaz de estimular o corpo, levando-o a maiores realizações do que 
no caso de uma mente preguiçosa e medíocre.

Como desenvolver a mente
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Conquanto seja verdade que todos nós nascemos 
com mentes diferentes e que a qualidade das facul-
dades mentais seja também muito diversa em cada 
um de nós, ninguém é impedido de melhorá-las, 
exceto em casos de retardamento mental. Há cer-
tos exercícios que fazem desenvolver a mente e que podem ser úteis 
mesmo aos retardados.

Normalmente, o ser humano não é bom observador. Eu mencionei 
que deveríamos fazer alguns exercícios a fim de desenvolver a mente. 

Vamos a eles:

O primeiro consiste em aprender a “observar” corretamente. A su-
gestão é que, em frente a uma vitrina, você fique com caneta e papel 
na mão (assim como outra qualquer, se você, amiga ou amigo leitor 
não fizer esta experiência, jamais saberá se funcionará ou não). Olhe 
para a vitrina durante trinta segundos; depois, de costa para a mes-
ma, escreva tudo o que observou lá dentro, assinalando a forma e a 
finalidade dos objetos em exposição, etiquetas com preços, se hou-
ver, cores, tamanhos, todos os detalhes possíveis, durante um minu-
to. Depois, volte a olhar para a vitrina, confira os detalhes e assinale 
o que deixou de anotar. Este teste não só desenvolve a faculdade de 
observar as coisas de relance e recordar o que observou, como será 
útil para desenvolver uma das principais funções da mente, que é a 
memória. Faça este teste no mínimo uma vez por semana.
Mesmo tendo uma memória “treinada”, não recomendo a memori-
zação de grandes trechos em prosa e verso, pois acho que a repetição 
mecânica e automática tende a cansar a mente, em vez de estimulá-
-la, a menos que isso lhe dê prazer. A memória se fortalece quando 
o método é interessante. Se o material apresentado à pessoa não é 
interessante, será automaticamente rejeitado e a memória oferece-
rá resistência a aprendê-lo. Ao contrário, se tivermos de memorizar 
uma bela canção, um poema, uma anedota ou qualquer coisa inte-
ressante e agradável, verificaremos que o aprendizado se torna muito 
mais fácil.

Como desenvolver a mente
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Existe um outro exercício que se destina a desen-
volver a percepção, estado em que a mente está 
desperta. É fácil! Uma pessoa diz uma palavra a 
qual deve ser seguida o mais rapidamente possí-
vel por outra que se relacione, pronunciada pelo 
interlocutor. É uma técnica muito usada na psicologia, mas pode as-
sumir também a forma de um jogo, em que várias pessoas tomam 
parte. Por exemplo: uma delas diz “carvão” e a próxima deve dizer (o 
mais rapidamente possível) algo que se relacione com “carvão”, que 
pode ser “fogo” ou “fagulhas”.
Este excelente exercício aguça o senso de ligação de palavras e ima-
gens relacionadas umas com as outras. Também melhora o meca-
nismo do raciocínio, obrigando a pessoa a pensar rapidamente na 
palavra que se relaciona com a pronunciada por alguém. Nesta al-
tura, é importante frisar que o baixo grau de cultura de uma pessoa 
que esteja “jogando”, não prejudica o resultado. Mesmo uma pessoa 
com parcos recursos intelectuais, será capaz de sugerir uma pala-
vra para completar a que ouviu pronunciar, só que, neste caso, será 
um termo menos sofisticado e mais direto. Por exemplo, enquanto a 
pessoa menos instruída pode dizer “fogo”, depois de “brasa”, a mais 
culta poderá dizer “fagulhas”. A escolha das palavras é mais limitada 
quando a pessoa vem de um meio mais simples e é menos instruída, 
mas a capacidade de escolher uma palavra no banco da memória não 
é diferente, no caso de alguém que não teve grande instrução, da de 
um indivíduo mais culto ou sofisticado.
Já o desenvolvimento mental no plano esotérico, é completamente 
diferente. Existem certas pessoas que fazem uso de “drogas” ou esti-
mulantes artificiais e esperam, por esses métodos, obter grandes re-
servas psíquicas de conhecimentos e de experiências. Ledo engano. 
Pode-se atingir o mesmo estado de expansão usando meios muito 
mais naturais, como pela hipnose, por exemplo, onde conseguimos 
a expansão dos planos do inconsciente, obtendo, muitas vezes, o au-
mento da capacidade de percepção. Existem, ainda, práticas facíli-
mas na qual se obtém excelentes resultados, como o que descrevere-
mos a seguir.
Quando a pessoa não dispõe de alguém que a ajude a atingir esse 
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estado, pode obter, por si mesma, o desdobra-
mento das faculdades mentais. Como em certas 
formas de meditação, esta técnica exige apenas 
que a pessoa seja capaz de tirar uma parte do dia 
para afastar-se da realidade e prosseguir com esta 
prática, sem interrupção. Bastam 5 minutos no final de cada dia.  O 
processo terá melhores resultados se estabelecermos um horário fixo 
e não o modificarmos. Se lhe reservarmos sempre o mesmo tempo 
e no mesmo horário, a cada dia, a sua percepção ficará muito mais 
aguçada; não tenha dúvida.
Não é necessário deitar-se ou ficar num quarto escuro. Um ambien-
te de penumbra e uma atmosfera tranquila são mais importantes. 
Desligue o telefone; se existirem pessoas em casa, peça que não in-
terrompam, use roupas cômodas e nada de sapatos. Sente-se confor-
tavelmente (ou deite-se, se preferir), feche os olhos naturalmente e 
imagine que está num cinema. O filme acaba de terminar e você está 
diante de uma tela em branco. Concentre-se por alguns segundos 
nessa tela, respire normal e regularmente e procure relaxar-se física, 
mental e emocionalmente. É importante não permitir que pensa-
mentos de dor e sofrimento penetrem em sua mente. Não force, en-
tretanto. Procure não se concentrar em coisa alguma. Simplesmente 
relaxe tanto quanto possível.
Por vezes, imediatamente, em outras, algumas semanas mais tarde, 
imagens e pensamentos surgirão em sua “tela interior”. Podem ter sua 
origem no presente e representar idéias ou experiências reprimidas. 
Podem provir do passado, relacionando-se com o presente, como 
podem também ser imagens futuras e representar idéias provocadas 
por meio de mediunidade, ou uma forma de percepção extra-senso-
rial que conduz à expansão permanente das faculdades mentais. À 
medida que o exercício prossegue, você se tornará mais consciente. 
Será capaz de enxergar certas coisas em outros planos, que não os 
apenas físicos. Sentirá o ambiente e a atmosfera desses lugares, que 
de outro modo escapariam à sua percepção. Você, com o passar do 
tempo, começará a absorver mais depressa certos conhecimentos. É 
quase como se você esticasse os limites de sua mente.
Gradualmente, os laços que ligam as partes física e mental do seu ser, 
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podem ser desfeitos à vontade. Podem sobrevir projeções astrais in-
voluntárias ou experiências extracorpóreas, nesses momentos. Tam-
bém é possível que você sinta apenas aumentada sua capacidade de 
projetar-se para além das limitações físicas de seu corpo (não tenha 
medo – é delicioso!).
Para melhorar ainda mais esta vivência, você pode usar ervas aromá-
ticas; elas são estimulantes e atuam sobre os nervos sensoriais, ali-
viando a tensão. Observe que em quase todas as religiões, sejam elas 
orientais ou mesmo em nossas igrejas católicas, o uso de “defumado-
res” é muito usado antes das missas, meditações ou orações. As ervas 
aromáticas criam uma atmosfera mais tranqüila e harmoniosa, onde 
a probabilidade de êxito do que se estiver fazendo é muito maior.
Bem, espero sinceramente que este artigo, publicado em duas par-
tes (na edição anterior e nesta), tenha servido para melhorar a sua 
mente. Caso queira mais informações a respeito, não se furte em 
telefonar, mandar um e-mail ou comparecer pessoalmente à nossa 
organização. Isto é apenas a ponta do iceberg. Até o mês que vem.

Texto colaboração:  Prof. Carlos Rosa - 
Ph.D em Patologia Social, Numerólogo 

Cabalístico e diretor da Academia Brasileira 
de Numerologia Cabalística - (11) 5584-7378 

Jornal O Legado – Edição 50 – Página 5 e Edição 51 – Página 4
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AUTO-AJUDA

Fazendo o nada

Hoje, quando resolvi escrever, me aconteceu algo diferente do habi-
tual. Normalmente, costumo abordar um tema que se insinua insis-
tentemente em meus momentos diários e que me leva a refletir mais 
a fundo sobre ele, para assim escrever objetivamente.
Mas hoje, não. A vontade de escrever é muito forte, mas como fazê-
-lo, uma vez que vários assuntos aparecem no meu pensamento, ata-
balhoadamente e ao mesmo tempo, em flashes sucessivos, num balé 
mental que me cansa e me deixa tonta, não permitindo focar com 
clareza? Existe tanta coisa a ser comentada, todas importantes…Por 
onde começar?
Mas… quem acaba dando o empurrão é o meu coração, quando sus-
surra baixinho, mas firme:
“– Deixa de lado a pretensão, a arrogância e solta… larga, relaxa, 
abandona, deixa ir, esvazia… Faça silêncio interior, faça o nada…
Deixa o canal aberto e limpo. Faça paz! ”
Pronto. É a dica! Fazer o nada, diferente de fazer nada.
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Porque quando pratico o abandono de meu ego, 
calo o burburinho de minha mente, esvazio mi-
nha caixa de desejos, percebo o que meu Eu Su-
perior está me ensinando: a curtir o vazio, a fazer 
o nada, a praticar o renascimento em meu cora-
ção e em minha vida.
Nossa! Quanta coisa ao mesmo tempo! Parece complicado, mas é tão 
simples! Como não percebi antes?
Vazio. Sinônimo de oco, vácuo, desocupado, isto é, pronto para rece-
ber, ser ocupado, preenchido. Se desocupo meu coração de mágoas, 
ressentimentos, frustrações, raivas, medos, autoimagem negativa, 
fofoca, valor à opinião dos outros, etc., dou lugar para sentimentos 
positivos como autoestima, confiança, compaixão amor, alegria, mo-
tivação, criatividade, inspiração e entusiasmo.
Dou espaço para meu poder pessoal se espreguiçar e poder 
se manifestar.
Minha luz interna se reacende, minha força se reforça. É o grande 
exercício de desapego.
Desapego. Muito se fala em abrir espaço para obter coisas novas: não 
deixar os bens parados, talentos e potenciais cristalizados, não guar-
dar roupas e objetos em desuso com a sensação de que “um dia se irá 
precisar”, são regras definidas para se alcançar o sucesso e a prospe-
ridade. Mas… isto é desapego ou troca?
O verdadeiro desapego confia, com absoluta certeza, que a Vida está 
cuidando de suprir não só o necessário, mas também o que se almeja 
a mais. É largar com consciência, sem dó, sabendo que não haverá 
falta e que tudo virá na medida e no momento e certos.
Quer desapego maior que o perdão? Soltar as amarras do orgulho fe-
rido, que prendem ao desafeto, ruminando o que já passou, reviven-
do e alimentando uma energia dolorosa e destrutiva, criando formas 
ilusórias de compensação emocional que só levam a mais amargura e 
frustração… Resultado: alívio, relaxamento, alegria, leveza, libertação!
Soltar o medo. Confiar. Entregar-se, a si próprio, à divina força inte-
rior da qual somos todos possuidores. Acreditar calma e firmemente 
que o Uno está sempre presente, nos aconchegando a todo instante 
na fartura de sua Presença. Crer e se libertar.

Fazendo o nada
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Esvaziar-se da pretensão, da arrogância de querer 
sempre ser o dono da verdade, o controlador, o or-
denador, o perfeito, o foco das atenções, enfim, a 
estrela do espetáculo da vida. Deixar a doçura se 
crescer e se instalar no coração, bem quentinho…
Jogar fora a culpa! Que coisa mais séria! Aceitar-se como se é, com 
humildade e sem fantasias, parar de se incriminar, acusar, vitimizar.
Ah!… Largar a vítima… Isto é muito forte, terrível!  Deixar de lado o 
coitadinho, o fraco, é ser livre também, sem precisar manipular para 
se valorizar; é assumir a si e aos seus atos, ser consciente, responsável 
por si próprio e pelas consequências de suas atitudes, ser livre para 
traçar seu destino. Liberdade, auto respeito, autoconfiança, força, 
poder realizado e realizador são os resultados desta nova atitude. 
Desfazer-se da raiva como instrumento de ataque, esgotar sua fôrça 
de agressão e vingança para permitir o crescimento de seu verda-
deiro potencial criativo, investindo na espiritualização da energia 
instintiva. Autoridade sem autoritarismo, presença sem presunção, 
brilho sem ofuscamento. 
Livrar-se das opiniões alheias: apoiar-se, acreditar em si próprio, res-
peitar-se, amar-se, dar-se o direito de ser si mesmo. Mais uma vez ser 
livre. Religar-se ao divino em seu interior.
Estamos condicionados somente a ver as coisas “de fora”, a percebê-
-las segundo parâmetros que nos foram impostos ou ensinados pela 
herança secular da sociedade, em sua busca de realização e sucesso 
através da ilusão e da matéria.

Buda nos diz:

“Tornando erradamente o falso como verdadeiro e o verdadeiro como 
falso, você faz vista grossa para o coração e se enche de desejos. ”
E Jesus completa, quando diz a Nicodemos: 
“A não ser que nasça novamente, você não entrará no reino dos céus ”.
Conclui-se então, que desapego é sinônimo de renascimento, quan-
do deliberada e conscientemente se abandona tudo que não é funcio-
nal e que bloqueia, aprisiona, paralisa, emperra, cristaliza, impede. 
Desapego é movimento, atualização, autoconhecimento real e o 
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amor verdadeiro por si próprio que Jesus reco-
mendava quando dizia “Ama teu próximo como 
amas a ti mesmo”.
É tornar-se inocente como a criança – mais uma 
recomendação do Grande Mestre – coração puro, 
limpo, desinteressado, descontaminado, aberto. 
É fazer o nada, esvaziar-se, mas, sem ser preciso negociar, agir racio-
nalmente conforme as regras formatadas pelos gurus da autoajuda, 
porque o espírito – agora liberto – se encarrega de preencher o vazio 
com suas qualidades e potenciais, alicerçando, alimentando e refor-
çando o novo ser renascido de si próprio como a fênix renasce das 
cinzas.
Acaba a ilusão e começa a pura realidade: forte, dinâmica, livre e 
leve, alegre, feliz, fulgurante. Porque o autêntico conhecer e sentir 
acontece no coração e não na cabeça, através da compaixão e do 
amor que libertam e religam.
Ah, como foi bom escutar meu coração e deixar minha alma falar em 
vez de deixar minha mente e minha intelectualidade se sobreporem 
a eles! Meu peito está cheio de alegria e paz, porque entendi muita 
coisa e pude compartilhá-la com todos que me leem, a quem agrade-
ço pelo respeito e atenção.
Paz, luz e progresso para você.
Que assim seja, hoje e sempre, para todos. 

Texto colaboração de 
Eda Cecíllia Marini – Terapeuta Metafísica

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 6

Fazendo o nada



97Compêndio do Legado Holístico

http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br
http://www.corpoemente.com.br



98 Compêndio do Legado Holístico

AUTO-AJUDA

Hipnose e o poder da imaginação

Imaginação. Processo mental da CRIAÇÃO! Um lugar na mente 
onde TUDO é possível.
É sabido hoje que possuímos um poder imenso que é o pensamento. 
Mas, e o poder que certos pensamentos adquiridos na infância têm 
sobre nossa vida?
As crianças passam a maior parte do seu tempo usando a imagi-
nação. Cerca de 75% do dia. Basta se lembrar de alguns anos atrás, 
quando você brincava com seus amiguinhos.
Quando você se deixava usar a IMAGINAÇÃO... Brincadeiras como 
“polícia e ladrão” onde você podia ser a polícia ou o ladrão. Lem-
bre-se de como você se sentia, o que podia imaginar quando era a 
polícia... Se quiser feche os olhos um pouquinho e imagine... Agora... 
Como você se comportava quando era o ladrão... Tudo é criado na 
sua mente e parece real.
E quando você brincava de casinha... Lavava... Passava roupa... Co-
zinhava... Tudo era tão verdadeiro, que nem parecia imaginação. Sua 
imaginação era tão poderosa que transformava tudo em realidade, 
até o momento em que alguém interrompia sua brincadeira.
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Hoje, assim como na infância, sua imaginação é 
poderosa, ainda é tão forte que tudo o que você 
imagina se torna SUA realidade. E mais, aquela 
imaginação que você nem sabe que existe dentro de você, continua 
aluando com toda a força. Às vezes você quer dinheiro e você nunca 
o tem. Qual será a imaginação ou a crença que está escondida? Rela-
cionamentos conflituosos, baixa autoestima, obesidade, falta de con-
centração, etc. Inúmeras imagens negativas e limitantes guardadas 
em sua mente inconsciente. Mas hoje, vamos pensar, imaginar algo 
positivo e deixar o negativo para outro momento.
Que tal fazer uma simples e rápida experiência? Leia o parágrafo 
abaixo bem devagar a ponto de fazer parte da história: 
“Imagine agora que você é um professor de primeiro grau... Imagine 
que você está entrando em uma sala de aula cheia de crianças con-
versando, pulando, brincando e jogando bolinhas de papel...” Gen-
tilmente você se faz presente e solicita silêncio... E rapidamente as 
crianças sentam em seus lugares e obedecem ao seu pedido... Ago-
ra imagine que você se vira para o quadro negro e começa a escre-
ver o seu nome com um pedaço de giz branco... Sinta o giz em sua 
mão... Ouça o som do giz no quadro negro... Sinta o odor do quadro 
negro... Da sala de aula... Agora... Imagine que você se vira para os 
alunos e pede a todos que abram seu livro de matemática na página 
dez... Percebeu como foi fácil se tornar um professor? Sentiu-se con-
fortável sendo um professor? Isso é imaginar. E o que a hipnose tem 
a ver com imaginação?
Se você tem um problema a resolver pode sonhar com a solução, 
isto é, resolver seu problema no sono. Agora, se você usa a imagi-
nação pode resolver seu problema acordado! E um profundo estado 
imaginativo pode ser chamado de HIPNOSE. Portanto, em estado 
hipnótico a imaginação é extremamente poderosa. Pode nos ajudar a 
resolver questões e a criar, isso mesmo, CRIAR um futuro desejado e 
positivo. Em hipnose a imaginação pode criar novos caminhos para 
os nossos pensamentos.

Hipnose e o poder da imaginação
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Além disso, a hipnose é uma maravilhosa ferra-
menta que pode ser utilizada em diversas áreas 
como clínica, terapêutica, controle da dor, desen-
volvimento de comportamentos mais benéficos, eliminar vícios, etc.
Muitos ainda têm uma ideia errônea sobre a hipnose. Hipnose não é 
sono ou magia. Hipnose nada mais é do que uma boa comunicação.
A hipnose consiste no estado de alta concentração onde as sugestões 
são absorvidas com maior impacto do que em estado de vigília.
E finalmente, toda hipnose é auto hipnose e todos podem se 
beneficiar desta técnica, despertando forças poderosas de nos-
so inconsciente.

Texto colaboração de Renato Liberman
Psicanalista e Hipnólogo – SINPESP - (11) 5575-2803
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AUTO-AJUDA - Carlos Rosa

O humor no dia-a-dia

Se você quer governar o mundo com 
tranquilidade, é preciso mantê-lo 

divertido.
Ralph Waldo Emerson

O humor é uma poderosa ferramen-
ta administrativa. Com ele, pode-se 
atrair atenção, criar entendimento e 
aumentar a retenção de uma mensa-
gem. O humor também pode aliviar 
tensões, melhorar relacionamentos 
e motivar as pessoas, se usado cor-
retamente. No mundo competitivo 
de hoje em dia, o sucesso exige o 
desenvolvimento de todo o nosso 

potencial. Qualquer habilidade adicional é importante. E o humor 
pode fornecer o diferencial para a vitória.
Você, amiga e amigo leitor já teve a oportunidade de lidar com alguém 
que realmente sabe usar o humor com eficiência? Alguém que realmen-
te domina o assunto? Alguém que consegue entrar numa sala cheia de 
pessoas irritadas e aliviar a tensão com o gracejo perfeito? Alguém que 
demonstra ter perspicácia ao mesmo tempo modesta e engraçada nas 
situações mais estressantes? Essa pessoa poderia ser seu chefe, um clien-
te ou alguém com quem você lida diariamente. Poderia ser um colega 
ou um concorrente. Quem quer que seja, ele ou ela, sempre diz a coisa 
certa e engraçada na hora certa. E sempre sai ganhando.
Essas pessoas são os modernos guerreiros dos negócios, que usam seu 
senso de humor como uma armadura de ouro. Seu humor chama a 
atenção e as diferencia da multidão, além de protegê-las de eventu-
ais ataques. É fácil identificar essas pessoas em qualquer grupo. Todos 
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pedem seus conselhos. Todos dão um valor ines-
timável a suas opiniões. E, se elas ainda não chega-
ram ao topo, em pouco tempo estarão lá.
Por que é preciso ser naturalmente engraçado? 
Você já se perguntou o que faz com que essas 
pessoas usem o humor com tanto sucesso? Nor-
malmente parte-se do pressuposto de que elas 
nasceram com um talento especial, que são “na-
turalmente” engraçadas. Ou você é engraçado ou 
não é, certo? Errado! Isso não passa de um gran-
de mito que durou demais. É claro que algumas pessoas nascem com 
um talento especial para fazer com que os outros riam. É o caso de 
palhaços e comediantes. Mas, para várias outras pessoas, especial-
mente no mundo dos negócios, o humor é um traço adquirido. É 
uma habilidade que se aprende, se desenvolve e se aperfeiçoa.
Infelizmente, é grande o número de pessoas que acreditam no mito 
de que é preciso nascer com um talento especial para o humor. Tal-
vez você seja uma delas. Talvez você ache que o humor está além 
da sua capacidade. Por que pensa assim? Por que não sabe contar 
uma piada? Por que não é naturalmente engraçado? Não sabe dizer 
uma gracinha? Não tem a personalidade correta? Não consegue fa-
zer uma observação divertida? Fica pouco à vontade com o humor? 
Está velho demais para desenvolver uma nova habilidade?
Pare de se preocupar. Não é preciso ser comediante para usar 
o humor com sucesso. Tudo o que você precisa é ter senso de 
humor – e saber comunicá-lo.
Você já trabalhou com alguém que parecia não ter senso de humor? 
São pessoas que nunca sorriem, nunca reagem a observações en-
graçadas e muito menos fazem esse tipo de observação. São sempre 
muito sérias. E normalmente os outros tentam diminuir ao máximo 
seu contato com elas. Até que um dia, sem mais nem menos, elas sor-
riem ou até dão uma gargalhada ao ouvir uma gracinha de alguém. 
O efeito é incrível. De repente elas se transformam aos nossos olhos. 
Quer dizer que elas têm senso de humor! Revemos nossa opinião a 
seu respeito. Talvez elas não sejam tão más assim.
Está na hora de fazer uma distinção importante: ser engraçado é 

O humor no dia-a-dia
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diferente de mostrar senso de humor. Todos co-
nhecemos alguém que não sabe contar piadas, 
mas sabemos que isso não o impede de ter senso 
de humor. Essa pessoa pode não saber contar a 
piada, mas sabe entendê-la; ela se diverte com o 
humor dos outros. 
Se você deseja comprovação científica destas 
alusões de bom senso sobre o humor, o que não 
faltam são pesquisas recentes. A Robert Half 
International, uma das maiores empresas de 

recursos humanos dos EUA, fez recentemente uma pesquisa jun-
to às 100 maiores empresas americanas e o resultado foi: 84% dos 
funcionários com senso de humor fazem um trabalho melhor do 
que aqueles com pouco ou nenhum senso de humor. Esta orga-
nização interpretou a pesquisa da seguinte maneira: “As pessoas 
com senso de humor tendem a ser mais criativas, menos rígidas 
e mais dispostas a considerar e a incorporar novas ideias e méto-
dos”. Em outras palavras, ter senso de humor pode trazer vanta-
gens para a sua carreira.
A Hodge-Cronin & Associates Inc. (também nos EUA) com 737 
principais executivos de grandes corporações chegou a resultados 
semelhantes. 98% das pessoas que responderam preferiam contratar 
uma pessoa com senso de humor a outra sem.
Se o humor é tão determinante, então por que não é usado com maior 
frequência por gerentes e executivos? Existem duas respostas a esta 
pergunta: a primeira é que o humor é usado com freqüência por certo 
tipo de gerentes: “aqueles bem sucedidos”. A segunda é a nossa cultura 
do medo, do temor de que o “feitiço se vire contra o feiticeiro”.
Bem, o espaço chegou ao fim e, antes de terminar, quero lhe contar 
aquela do…

Texto colaboração: Prof. Carlos Rosa - Ph.D em 
Patologia Social, Numerólogo Cabalístico e diretor 

da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística - 
(11) 5584-7378 - falecom@academiabnc.com.br 
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TERAPIA - Otávio Leal

Reiki Cristão

“Jesus lhes disse: Se jejuarem (por ego) gerarão pecado em si mesmos, 
se rezarem (pedindo algo) serão condenados, se derem esmolas (dízimo) 
prejudicarão seus espíritos e, quando andarem por algum país estranho 
e percorrerem suas regiões, ao serem recebidos, comam o que colocarem 
a sua frente e sanem os que estiverem doentes. Pois o que entrar pela 
boca não os profanará, mas o que sair da boca, isso os maculará”.

Sempre tive um interesse especial pelas meditações, práticas e ensi-
namentos do Iluminado Jesus. Desde muito jovem freqüentei mos-
teiros e meditações cristãs. Também tinha forte curiosidade sobre 
toda a terapêutica cristã e cabalista. Um estudo fascinante - como 
você lerá neste capítulo - contém jóias raras e conhecidas somente 
por buscadores e não curiosos ou cristãos superficiais.
Minhas pesquisas sobre as curas e imposições de mãos do mestre e 
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terapeuta Jesus levaram-me ao Iad Aour Ripui, termo aramaico que 
significa “mãos de luz”, que conduzem à cura, o qual dei o nome de 
Reiki Cristão. Essa técnica é a união de imposições de mãos cris-
tãs e essênias, sons sagrados, inclusive o pai-nosso, o símbolo da 
cruz e posturas corporais. Meus estudos e codificação do método 
que estavam fragmentados se basearam em formações e conversas 
com padres beneditinos e sacerdotes do cristianismo místico, teó-
logos cristãos, do Frei Hugulino Back, rabinos holísticos e no tra-
balho revolucionário de Neil Douglas-Klotz, que conheci através 
de obras iluminadas como: Orações do Cosmo (Editora Triom) e A 
Sabedoria do Deserto (Editora Record).
Neil Douglas lidera um movimento mundial para a difusão do 
aramaico e dos ensinamentos originais e verdadeiros de Jesus. 
Muito da formação de Iad Aour Ripui - Reiki Cristão que mi-
nistro - foi inspirada em seu trabalho, assim como nos ensina-
mentos que tive de modernos sacerdotes essênios e de escolas 
ocultistas, martinistas, gnóticas e cabalistas.
Jesus, além de cabalista (místico judaico), fora iniciado pelos essênios, 
especificamente por seu sacerdote João Batista; trata-se de uma das 
principais seitas místicas e religiosas da Palestina da época de Cristo.
De origem egípcia, os essênios viviam no deserto, nas margens do 
Mar Morto até o Vale do Nilo. O termo essênio vem da palavra siría-
ca “a saya”, que significa “curadores”, médicos, e que no grego é tradu-
zida por terapeutas. Esse povo tinha como missão curar o corpo e a 
alma dos homens. Conversavam e praticavam a tradição sagrada dos 
profetas e a mística da Pura Doutrina, que consistia em costumes as-
sertivos, éticos e ecológicos, além de pacifismo, oração, fé e práticas 
meditativas com ênfase no silêncio (“orai e vigiai”).
Levavam uma vida de extrema caridade, não adoravam altares ou 
imagens, como era comum na época. Tinham uma alimentação ve-
getariana por amor e respeito aos animais.
Também eram livres de valores retrógrados da civilização, da cida-
de grande, viviam em comunidades produzindo seus alimentos. Não 
havia escravos e nem dinheiro, ao contrário de vários povos da épo-
ca que só pensavam em aspectos materiais; vestiam-se de branco e 
eram conhecidos como os que “são do caminho”.

Reiki Cristão
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Muitas são as escolas ocultistas que estudei e que apontam que Jesus, 
antes dos 30 anos, estudou e meditou com os essênios e que desta 
tradição trouxe alguns de seus costumes para suas práticas: O Ba-
tismo (que é uma forma de iniciação), a Santa Ceia (sacralização do 
alimento), a Caridade (tsedaká que, em hebraico pode ser traduzido 
como “justiçar”, amar ao próximo), o andar em grupos de doze, o 
jejum e, principalmente, as imposições das mãos.

Aramaico, Língua de Jesus

O aramaico, idioma semita que já contava seiscentos anos de existên-
cia quando do nascimento de Jesus, estruturou-se a partir do hebrai-
co antigo, embora alguns eruditos acreditem que seja mais antigo 
que essa língua e tenha se originado no Oriente Médio.
A riqueza de detalhes e expressões existentes no aramaico, a língua 
nativa de Jesus (Joshua), ficou durante muito tempo restrita aos eru-
ditos e aos buscadores sinceros, pois o Aramaico tem um tesouro de 
símbolos inigualáveis.
Cada afirmação de um ensinamento sagrado, segundo a tradição 
mística do Oriente Médio, a tradição de Jesus e a da kaballah, deve 
ser examinada sob três pontos de vista: intelectual, metafórico e mís-
tico (aquilo que deve ser meditado).
No caso da oração Pai-Nosso e de algumas orações e mantram que 
são a base de todo o tratamento do Reiki Cristão, seu exame deve 
ser feito sob o aspecto místico, já que, graças à riqueza do aramaico, 
há várias traduções e significados possíveis, ou seja, uma só palavra 
pode ter diversas interpretações. Por exemplo: “Abençoados são os 
fracos, pois herdarão a Terra”, pode significar: “Tomai suave o que 
por dentro é duro e terás a força do Universo”. “Céu” pode significar 
“o eterno”. “Não nos permita a tentação”, pode ser traduzido como: 
“Não nos permita que aspectos superficiais nos iludam”. “Reino” é a 
“Grande Mãe”. “Pão” é o”alimento feminino de qualquer natureza”.
Na verdade, dada a sua riqueza de imagens, o aramaico é uma língua 
que está muito próxima da Terra, das plantas, do florescimento, do 
som, dos milagres naturais da existência. É dotado de uma visão ho-
lística, fluida, não possui divisões entre interno e externo, meio e fim, 

Reiki Cristão



109Compêndio do Legado Holístico

nem fronteiras entre corpo, mente e espírito, o que é bem distinto 
na língua grega. Além disso, é muito rico em sons e significados. A 
vocalização de palavras curtas das orações e mantram provoca uma 
ressonância corporal para quem as ouve.
Jesus falou em aramaico para que as pessoas pudessem assimilar todos 
os possíveis significados de suas palavras e trabalha-las internamente.
As origens mais remotas do aramaico vieram de povos que adora-
vam a Grande Mãe, com língua, cultura e espiritualidade riquíssi-
mas, milhares de anos antes de Jesus ou das filosofias gregas. Esse 
povo era formado por sociedades nômades baseadas na parceria 
e praticamente livres de guerras, conflitos e desigualdades sociais. 
Eram as chamadas sociedades tribais.

Pai-Nosso e o Reiki Cristão

A prática principal de todo o trabalho do Reiki Cristão é com a utili-
zação do Pai-Nosso, seja mentalmente, entoado ou vocalizado. Essa 
oração de poder, que chamo aqui de Pai - Nosso/Mãe - Nossa, por 
sua interpretação holística e não parcial tem várias formas de me-
ditação e utilização no Reiki Cristão para cura e equilíbrio e é um 
instrumento de ligação direta com o grande mistério chamado pelos 
cristãos de Deus. Quando um cristão passa por uma dificuldade na 
vida, quase automaticamente reza o Pai-Nosso que é intuitivo.

Pai-Nosso/Mãe-Nossa original em aramaico

O Pai-Nosso é, sem dúvida alguma, o mantra mais utilizado pelos cris-
tãos e, claro, no Reiki Cristão. Principalmente nas situações em que se 
quer a paz, quando há dificuldades na vida, nos momentos de medo e 
em outros desequilíbrios. Conheça o Pai-Nosso original, em aramaico:

Abwun d’bwashmaya
Nethgadash shmakh 
Teytey malkuthakh
Nehwey tzevyanach ayakanna d’bwashmaya aph b’arha.
Hawvlan lachma d’sunganan yaomana.

Reiki Cristão
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Washboglan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan shbwogan 
I’khayyabayn. 
Wela tahlan I’nesyuna
Ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta 
I’ahiam almin.
Ameyn.

Devido à dificuldade de se reproduzir a pronúncia do aramaico aqui 
no texto, sugiro que você participe de um seminário ao vivo de Rei-
ki Cristão, ou pesquise na internet procurando pelo, nome do re-
verendo Klotz e saiba onde encontrar um CD maravilhoso com o 
treinamento da pronúncia da oração. Saiba de antemão que o Pai 
- Nosso/Mãe - Nossa tem uma melodia, é cantado e não somente 
pronunciado. Eis uma possível tradução do original em aramaico, de 
autoria de Neil Douglas Klotz, que poderá, após estudo, ser utilizado 
mentalmente por você nas práticas de Reiki. 

Autotratamento com Reiki Cristão:

Esta prática consiste em associar o Pai-Nosso tradicional com nomes 
de Jesus e Deus/Deusa em aramaico a fim de ativar os chakras, equi-
librar as energias físicas e emocionais. Equivale ao autotratamento 
do Reiki tradicional.

Prática:

Num quarto iluminado, apenas por uma vela, deite-se confortavel-
mente de costas e coloque ambas as mãos na barriga. Faça algumas 
respirações profundas e abdominais e sussurre várias vezes o mantra:
Abba, Abba, Abba...
Esfregue as mãos uma na outra, coloque-as no alto da cabeça 
(sahashara) e sussurre o mantra: Pai Nosso/Mãe Nossa, Pai Nosso/
Mãe Nossa, Pai Nosso/Mãe Nossa.
Respire fundo, toque a testa (ajnã chakra) e sussurre o mantra: Que 
estais no Céu (três vezes).

Reiki Cristão
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Respire fundo e toque o pescoço (vishudha chakra) e sussurre o 
mantra: Santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino 
(três vezes).
Respire fundo, toque o coração (anahata chakra) e sussurre o mantra: 
Seja feita a Vossa vontade assim na Terra como no Céu (três vezes).
Respire fundo, toque o umbigo (manipura chakra) e sussurre o man-
tra: O pão nosso de cada dia nos dai hoje (três vezes).
Respire fundo, toque abaixo do umbigo (swadhistana chakra) e sus-
surre o mantra: Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoa-
mos a quem nos têm ofendido (3 vezes).
Respire fundo, toque a região sacra ou pélvica (muladhara chakra) e 
sussurre o mantra: E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos 
do mal (três vezes).
Respire fundo, solte os braços, relaxe o corpo e, durante um minuto 
ou mais, sussurre o mantra: Aaaaaaaaaameeeeeeeeeeeeemmmmm 
(Amém).
Finalize com o mantra: Iiiiioooooshuuuuuuaaaaa (Joshua). É possível 
realizar essa prática tocando o próprio corpo ou o de outra pessoa.

Reiki Cristão
Prática de imposição das mãos

Tais técnicas são baseadas em várias escolas de imposição de mãos 
cristãs e, principalmente, no trabalho de cura espiritual e energética 
do catarinense, Frei Hugulino Back. Lembre-se que durante as im-
posições das mãos é necessário a visualização de mantram cristãos 
como Pai-Nosso, Abba, Maranatta etc. e também, insisto, a mentali-
zação das duas cruzes do Reiki Cristão.

Reiki Cristão
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Movimentos para dor de cabeça, enxaqueca e nervosismo
 
1. Imponha as mãos, tensão no rosto, para dores na vista, no nariz, 
nevralgias e renites alérgicas.

 

2. Uma outra variante que pode ser utilizada para algum atendimen-
to, é o fio terra. Mantenha uma mão no paciente e a outra em algum 
objeto que esteja no chão. Utilize o fio terra para eliminar cansaço 
nas pernas, dores reumáticas, ânsia de vomito, diarréia, distúrbios 
digestivos, dores de cabeça etc.

Reiki Cristão
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3. No Reiki Cristão você pode utilizar movimentos polarizados. As 
mãos estão paralelas na região da cabeça e, ao chegar aos ombros, 
cruzam-se descendo até os pés. 

4. Seqüência da figura anterior dar atenção na região dos rins, 
sacro e fossapoplitea. Essa seqüência também é uma limpeza 
energética daquilo que é conhecido na kabalah, como Ibur ou 
Ibun, energias astrais “negativas”.

Reiki Cristão
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5. A prática de imposição de mãos tem muito sucesso quando se utiliza a 
polaridade. A mão esquerda permanece na cabeça e mão direita abaixo. 
O paciente aqui está deitado em profundo relaxamento. As mãos podem 
tocar o corpo ou manter-se afastadas por alguns centímetros.

Reiki Cristão
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Reiki Cristão

6. Além da imposição de mãos no corpo físico e nos corpos sutis, 
você pode utilizar toques mais profundos com a massagem na 
região das costas. Isso ajuda nosso paciente a dissolver tensões 
causadas pelo excesso de responsabilidades do dia-a-dia, somati-
zações do passado e stress.

Fonte: Livro – Estilos de Reiki 
Autor: Otávio Leal

Editora: Alfabeto
www.editoraalfabeto.com.br

Texto e fotos, colaboração de 
Otávio Leal (Dhyan Prem) - 

Diretor da Humaniversidade - 
(11) 5055-2800

Jornal O Legado - Edição 57 - Página 13
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AUTO-AJUDA - Otávio Leal

Tapas - austeridade 
Você termina o que começa?

Gosto muito dos títulos dos livros dos 
autores Silmar Coelho: “Jamais desista! 
” E de Augusto Cury: “Jamais desista de 
seus sonhos”. Ensino essas lições a to-
dos os terapeutas e yoguins que formo. 
Não deixe de ir até o fim e de seguir em 
frente, nunca desista de absolutamente 
nada em sua vida. Quem realmente fez 
até hoje uma diferença positiva no pla-
neta foram heróis cotidianos que nunca 
desistiram. Pessoas que tem uma con-
vicção poderosa que desafiam a pregui-
ça, o medo e a falta de disciplina.
Durante minha vida fiz alguns rituais 
de extrema unção enquanto era sacer-

dote budista e quem realmente lidou melhor com a visita da morte 
foram aqueles que tentaram, persistiram foram atrás de seus sonhos.
Ouvi uma vez uma pessoa no leito de um hospital dizer:
- “Tentei muitas coisas na vida. Umas deram certo outras não, mas 
eu fiz o que podia. Eu tentei...”
Na bíblia cristã temos algumas reflexões sobre esse tema.

.... Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada 
pelo vento. Não pense “tal” pessoa que receberá coisa alguma do se-
nhor... Tiago 1.6,7

Mas sejam e não desanimem, pois, o trabalho de vocês será recom-
pensado. 2 Crônicas 15. 7

Os tântricos em sua riquíssima mitologia contam que o criador 
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Bhahma só pode criar o universo após uma disciplina 
austera. Não só Bhahma mais todos os criadores tem 
esse dom. Persistir. No hinduísmo e no tantra o nome 
desse sentimento é tapas.
Tapas pode ser traduzido como austeridade e interpre-
tado como “calor”, autodisciplina, garra, seguir adiante, 
persistir, etc.
É enfrentarmos nossos supostos limites e não sucumbirmos aos mes-
mos: Exercitar-se sempre, ter hábitos saudáveis, estudar, acreditar no 
amor, olhar em direção da iluminação, enfim, ir em frente sempre. 
(Você vai?)
Nas práticas corporais tântricas e no yoga é ensinado manter posi-
ções físicas por um tempo determinado (permanência nos ásanas), 
terminar o que foi iniciado, transformar hábitos que causam sofri-
mento, enfim autotransformação.
No texto sagrado hindu Bhagavad – Gitã encontramos três classifi-
cações de tapas: 1º – A do corpo que trata da pureza, limpeza, não 
violência, períodos de castidade (na visão tântrica é à opção do ato 
sexual sagrado) e o respeito aos gurus (mestres) 2º – A da fala que é 
utilizar palavras gentis, generosas, amáveis, que tragam paz e princi-
palmente sejam sinceras – falar a verdade e ser autêntico. 3º – tapas 
da mente que consiste em aquietar/serenar a mente, praticar o silên-
cio, ter emoções construtivas. 
Um exemplo de tapas foi nas Olimpíadas de Los Angeles (1984) 
onde a maratonista Gabrielle Andersen – Scheiss ao entrar no coli-
seu olímpico mal estava mantendo-se em pé, seu corpo estava abso-
lutamente esgotado, com passos cambaleantes, mas ela recusou-se a 
encerrar, a desistir, da corrida. E quando cruzou a linha de chegada, 
foi aplaudida em pé numa cena comovente e iluminada. Na minha 
visão, a imagem mais linda de todas que observei em esportes com-
petitivos. Isso é tapas: Superar e desafiar os próprios limites, mesmo 
quando não há apoio. O treinador de Gabrielle tentou impedir que 
ela continuasse, mas ela disse não, eu vou chegar. Eu não vou desistir.
Gabrielle em minhas práticas de yoga, ai-do, wu- shu, hung-gar (es-
tilo de artes marciais que imita movimentos do tigre) me inspiram a 
seguir em frente. Não só eu, mais todo o planeta na olimpíada ficou 

Você termina o que começa?
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perplexos com seu feito. Ela não ganhou medalha algu-
ma, mas virou uma fonte de inspiração. Ela chegou em 
último lugar, mas não desistiu.
O escritor Machado de Assis de forma sábia escreveu so-
bre seu personagem Brás Cubas que após a morte retor-
na, como um “morto vivo” e escritor, para lamentar tudo 
o que deixou de fazer na vida. Em seu epílogo escreve:
“Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do 
emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento.... Ao 
chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, 
que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: não tive filhos, 
não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria”.
É importante lembrar que a aplicação de tapas deve limitar-se a aspec-
tos éticos, construtivos e jamais nada que expanda o ego e a vaidade.

“O verdadeiro tapas nos faz brilhar como o sol. É então que podemos 
ser para os outros uma fonte de calor, força e consolação. ” 

George Feverstein

O tântrico e os terapeutas sérios têm como filosofia comportamental. 
A prática de tapas em toda sua vida. Vida interior e a vida exterior.
Lembremos que o tantra é arcaico, e de origem tribal, e um membro 
tribal, um índio, é um exemplo de coragem, garra, persistência e dis-
ciplina. Não cedem ao cansaço, preguiça, desafios e suposta barreiras.
Superação é sinônimo de coragem de não permitir que nada, absolu-
tamente nada impeça seu objetivo.
O Yoguin, praticando tapas, queima, no fogo da austeridade, as se-
mentes da impureza. E se defende de todos os cansaços, desânimos, 
preguiças, fossos e fossas. Professor Hermogenes
Nas práticas físicas do tantra, dos sadhanás e dos asanás do yoga, é 
fundamental para a melhora diária.
A superação de si mesmo. Duas escolas de yoga com práticas fortís-
simas, o Asthanga e o Iyengar, são exemplos de como é possível ter 
força, longevidade, energia, juventude e beleza corporal. Cuidar-se. 
Cuidar-se muito. Sedentarismo, preguiça e adiar o cuidado de si não 
existem a quem tem tapas.

Você termina o que começa?
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Adiar o fim dos vícios como alguns lixos que pessoas 
colocam no corpo (cigarro, álcool, açúcar, gorduras, 
etc.) não é uma atitude tântrica. Não é ter tapas. Tam-
bém nas artes marciais (principalmente as sérias) Tapas 
é o caminho.
Tapas é não prejudicar seu corpo. Não maltratar o tem-
plo divino e jamais desistir. Jamais parar algo. Jamais 
deixar algo pela metade.
Em formações de naturopatas yoguins e terapeutas observei algumas 
vezes o contrário de tapas.  O aluno que não é de nada: o aluno que 
vem fazer uma formação e simplesmente desiste na metade. São os 
desistentes. (Sorte que são pouquíssimos).

Para eles escrevi o texto a seguir:

O Aluno “que não é de nada”

Esse tipo de aluno, dificilmente é encontrado, portanto escrevi esse 
texto para que você tome conhecimento que ele existe mesmo que 
não conheça nenhum. 
Desde o primeiro dia de aula esse aluno faz declarações que se tor-
nará terapeuta, que se dedicará, que por nada desse mundo parará a 
formação ou adiará seus sonhos, que será um sucesso, que vai querer 
mudar de vida, fazer diferença no planeta e muito mais.
Tudo ilusão: Com o decorrer da formação, emerge quem é esse tipo 
de aluno. Tudo para ele é dificuldade.
Ser um profissional? “Eu não sirvo para isso”. Ir até o final da forma-
ção? “Não posso”, “não estou me sentindo bem”.
Ele diz: “Vou parar um pouquinho até meus filhos crescerem” ou 
“Tenho que cuidar de alguém”. 

Abrir uma clínica? “Agora não dá”, “nada cai do céu” ou “não tenho 
tempo para estudar”.

Se for de outro bairro já diz: Você pensa que é fácil participar de au-
las extras e supervisão nesta lonjura? É muito distante.... Não sei ir.... 

Você termina o que começa?
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É caro... É de noite.... Ou “não tenho dinheiro agora”. 
Dinheiro, está relacionado com autovalorização. Quan-
do você se valoriza, o mundo te valoriza. Se há falta de 
dinheiro será que não há falta de autovalorização?
Esse aluno vive da energia do “um dia”. Só que a vida 
não espera, ela passa e ele não realiza nada por si, pelo 
planeta ou pelas terapias.
Quando fiz teatro, estudava textos, posturas corporais e personagens 
até de madrugada.
Em artes marciais para alcançar faixas pretas e ser professor, não 
adiantava dar desculpas, tive que treinar dia e noite.
Esse aluno que não é dedicado é também um chato. Sempre está de 
mau humor e irritando a todos. Sua energia é baixa e sua depressão 
pode até contagiar um ambiente. É mal-educado, fofoqueiro, intri-
gueiro mas se acha o máximo, o “maior”, o Buda vivo, e não percebe 
que na verdade é um chato e o que é pior um desistente. É mal resol-
vido, e no íntimo tem complexo de inferioridade, pois todo o tempo 
reclama, cria casos, vê defeito e maldade em tudo, por que ele é assim 
por dentro.
Critica os instrutores, principalmente quando esses têm maneiras 
diferentes de pensar ou de ensinar matérias. É um inimigo infiltrado 
dentro de uma turma.
Ele não sabe o karma negativo que alguém adquire quando projeta 
maldade numa tradição tão pura como dos terapeutas. Se alguém 
vem aqui com ódio, falta de humildade, ingratidão, mesmo formado 
e trabalhando, sua carreira não terá brilho ou prosperidade.
É orgulhoso, prepotente, e tenta fazer panelinhas com seu diminuto 
público para criar intrigas.
Esse aluno, durante a aula faz uma pergunta atrás da outra, não deixa 
o instrutor falar, ou fica brincando o tempo todo, pois seu complexo 
de inferioridade exige que chame a atenção o tempo todo.
Quer ser sempre o porta voz de tudo, mas só dá sugestões irreais 
e ilusórias para tudo ser do “seu jeito”, suas críticas não constroem 
nada e ao se dirigir aos dirigentes da escola, não percebe que não são 
aceitas as críticas feitas com maldade.
Normalmente, antes da metade da formação ele “acha” que as maté-

Você termina o que começa?
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rias são ministradas superficialmente, mas é ele quem 
não estuda, não iniciou os estágios supervisionados 
e os ambulatórios de casos específicos, mas já esboça 
opiniões que são frutos da projeção de sua insatisfação. 
A vida desse aluno desistente é que é superficial e ele 
projeta isso na sua escola.
Em especial, com a permissão do editor deste jornal, 
gostaria de afirmar que aqui na Humaniversidade quando no final de 
nossas formações, os terapeutas e yoguins formados, respondem um 
questionário e que até hoje, em mais de 3.000 respostas, nunca houve 
queixas de superficialidade. É insignificante a opinião de um aluno 
não formado, que não “deu conta” de ir até o fim. Considero isso um 
julgamento prepotente, delirante, irreal e imaturo de um aluno que 
não é de nada! 

Texto, colaboração de Otávio Leal (Dhyan Prem) - 
Diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 13

Você termina o que começa?
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COMPORTAMENTO

O relacionamento que 
você tanto valoriza está ameaçado 

por um conflito que 
você não consegue solucionar?

A característica mais 
comum na maioria das 
“disputas” e conflitos 
interpessoais é a gran-
de carga emocional que 
permeia as relações, en-
tretanto certo espaço 
de tempo transcorre até 
que sejam detonadas as 
explosões emocionais 
que trazem como con-
sequência rompimentos 
indesejados, frustrações, 
decepções e mágoas.
Os conflitos acontecem 
por inúmeras e diversas 
razões e dependem prin-
cipalmente e exclusiva-
mente da pessoa e de sua 
forma de reagir e atuar 
neste planeta. Algumas 

pessoas são explosivas, teatrais, dramáticas e externam suas emoções de 
forma impulsiva, outros constroem o conflito de forma lenta e silencio-
sa passando inclusive despercebido pela maioria das pessoas.
Os sentimentos que envolvem as situações conflitantes também são 
inúmeros e diversos podendo ir desde a mágoa, desapontamento, 
frustração até a raiva, ódio e o desejo de vingança.



124 Compêndio do Legado Holístico

O fato é que independentemente da reação e do 
sentimento envolvido o processo conflitante cau-
sa um desequilíbrio entre a razão e a emoção, en-
tre o corpo físico e o espírito.
Todos nós sabemos que um conflito não aparece 
do nada, está sempre em jogo alguma intenção, 
expectativa ou desejo que geralmente seja dife-
rente da intenção, expectativa ou desejo do outro. 
Neste campo de batalha o grande comandante é o 
“Ego” que ativa nossos sanskars (registros no in-
consciente que influenciam a maneira com que nos estruturamos e 
atuamos no mundo) que fazem eclodir o nosso sistema de crenças e 
pressuposições gerando formas de pensamento que irão agir direta-
mente sobre a intensidade de nossas emoções e impulsionarão a nossa 
resposta à situação.
A cada nova situação de conflito nossa consciência reage de forma 
cristalizada criando um ciclo vicioso que nos aprisiona a padrões 
muito rudes de resposta. 
Infelizmente a principal consequência de todo este processo é a 
DOR. Essa emoção negativa ancorada na alma por um longo perí-
odo de tempo influência e altera a forma com que a pessoa age e in-
terage no mundo, podendo ocasionar inclusive o comprometimento 
da saúde mental e física.
Todos nós sabemos que seria ilusório imaginar um mundo sem confli-
tos, eles acontecerão, para o nosso desencanto, da forma mais inespera-
da. Nossa resposta, que nada mais é do que a escolha à forma de reagir e 
lidar com esta situação, será o fator determinante para a transformação 
da emoção interna negativa em uma emoção interna positiva.
A transformação alquímica dos sentimentos só poderá ocorrer quan-
do formos capazes de acessar uma consciência mais sutil e elevada. 
Assim sendo, precisamos com urgência, desenvolver a habilidade 
para compreender que a qualidade dos pensamentos que criamos 
afeta diretamente nosso estado emocional e aquilo que atraímos para 
nós. O meu mundo pessoal é reflexo do meu estado interno.
Quando estou em um estado de consciência elevado, percebo que 
SOU, percebo a natureza limitante e previsível do ego, então ao invés 

O relacionamento que você tanto valoriza...
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de relacionar-me com os outros em função de mi-
nhas necessidades exclusivas, começo a perceber 
como todos existem dentro do seu direito de SER, 
reconheço os valores de cada pessoa e passo a 
abrir portas e janelas ao invés de construir grades.
Com o conhecimento do poder que existe em 
um simples pensamento, e da consciência de que 
muito além do meu corpo físico existe uma alma, 
me torno tremendamente capaz de aplacar os 
vendavais e furacões internos, assumo o comando 
da minha vida e exerço o pleno controle sobre qualquer alteração de 
humor a qualquer momento.
Para que isso seja possível é preciso iniciar um novo processo de apren-
dizagem, que nos permita desenvolver a capacidade de sentir, discer-
nir e entender a importância de produzir emoções mais elevadas.
Não é simplesmente o que eu falo, leio ou intelectualizo, que me levam 
ao destino desejado, preciso traduzir minhas intenções em realidade 
prática; preciso pôr o pé na estrada, sentir o chão e desbravar o cami-
nho que me levará onde quero chegar. E você já começou sua jornada?

Texto colaboração de Mara Moreira - 
psicóloga e terapeuta floral - Núcleo Vidas

Jornal O Legado - Edição 54 - Página 8

O relacionamento que você tanto valoriza...



126 Compêndio do Legado Holístico

COMPORTAMENTO - Irineu Deliberalli

O resgate da alma feminina

Nas últimas décadas, o aspecto feminino tem avançado a passos lar-
gos e recuperado seu justo valor e assumindo seu poder de escolha e 
decisão sobre sua própria vida. Muitas lágrimas derramadas e dores 
suportadas fazem parte do preço pago por todas as mulheres que 
ousaram romper as barreiras do machismo, e clamarem seu lugar no 
mundo como pessoas merecedoras dos mesmos direitos.
Hoje as descendentes de Afrodite vieram para impor sua energia do 
amor, através de sua delicadeza, sua docilidade e de sua espiritualida-
de, em contrapartida a energia do homem que sempre foi a energia 
da força bruta, da razão e do trabalho, buscando assim o equilíbrio 
tão necessário para que cada ser vivente no planeta, possa sentir que 
a vida é bela e vale a pena estar nela.
Mas o que temos visto demonstra que algumas coisas ainda não estão 
encaixadas em seus devidos lugares e o preço que a nossa civilização 
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tem pago por esta pseuda libertação, poderá em 
pouco tempo vir a se tornar de muito sofrimento.
O masculino e o feminino não estão se “encai-
xando”! E foram feitos para isso!
A mulher é cada vez mais forte, ocupando seu es-
paço e os homens cada vez mais fracos, recuando 
e se sentindo acuados. Os homens sentem-se enfraquecidos a cada 
dia que passa e antes a sua força que era principalmente da virilida-
de, já está em vários momentos, sendo trocada pela passividade, pelo 
esperar a atitude feminina assumir o comando e que acaba resul-
tando até em disfunção de sexualidade, onde hoje encontramos em 
muitos homens com idades até 30 anos.
Há muitas queixas de casais novos, principalmente da mulher, que 
seu parceiro não tem libido ou se tem é muito baixa não satisfazendo 
a ela mulher em suas necessidades sexuais e quando ela deixa de ser 
passiva e se torna mais ativa na sexualidade, pelo homem não ocu-
par seu espaço, seu parceiro começa a ter problema de ereção, e não 
consegue completar a relação sexual.
O que está acontecendo? Cerca de dois anos para cá, comecei a per-
ceber no consultório um movimento neste sentido, onde a mulher 
mais ousada, mais decidida e livre para fazer sua escolha da maneira 
que bem entender, reclamava da performance sexual do seu compa-
nheiro. O enfoque estava no baixo desejo sexual daquele homem, e 
muitas mulheres até entravam em confronto com seus sentimentos 
de rejeição e inadequação crendo que não eram mulheres suficientes 
para seduzirem e se fazerem desejadas ou no caso mais comum, o 
sentimento reinante era explícito na frase que grande parte das mu-
lheres ainda dizem num momento desse...”Ele tem outra”.
A maioria desses homens, com quem pude conversar, de fato, “Não 
tinha outra” e demonstravam uma baixa estima da masculinidade e 
consequentemente uma libido aquém do esperado e um total des-
compasso com relação as necessidades do feminino, sem entende-
rem que sua parceira tem certas necessidades afetivas e sexuais, es-
tando fechados num narcisismo exagerado.
Todo ser humano tem seu grau de narcisismo, mas naturalmente a 
mulher quando menina e entra no seu complexo de Édipo e de Cas-

O resgate da alma feminina
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tração, desenvolve naturalmente, por um padrão 
social, o narcisismo de uma maneira bem mais 
evidenciado do que o homem. É a tal necessidade 
de a mulher sempre ser bonita, ou mais bonita 
que a outra, e sofrendo se for menos bonita ou 
assim for lhe dito.
Assim, pude começar a entender que alguma alteração comporta-
mental estava ocorrendo em nossa sociedade e ao pesquisar, fiquei 
surpreso com a origem deste processo que precisamos enfrentar e 
transformar, senão nossas gerações futuras, pagarão um preço enor-
me, que creio não deva valer a pena se pagar.
Por hoje vamos apenas resumir os fatos, mas prometemos voltar ao 
assunto de maneira mais discursiva e com detalhes esclarecedores. 
Há 40 anos atrás um grupo de mulheres, começou a perceber que só 
aquela vida de dona de casa, onde o principal enfoque era cuidar de 
marido, filhos e netos, e dos pais e sogros quando velhos, não era o 
ideal que lhe realizava e lhe dava segurança pessoal. Além disso, fi-
car sempre dependente financeiramente do marido ou pai, tinha um 
custo moral e social muito grande e este grupo de mulheres, aten-
dendo a um apelo de sua própria alma, resolveu estudar e entrar para 
valer no mercado de trabalho, criando sua própria condição de sub-
sistência e espaço social mais amplo. Como esta mulher encontrou 
o mercado profissional? Totalmente dominado pelo masculino, pois 
normalmente só o homem trabalhava fora de casa.
Esta mulher a princípio ocupou atribuições profissionais mais mo-
destas e com o passar dos anos, percebeu que tinha tanta competên-
cia quanto um homem em desenvolver sua atividade profissional e 
o detalhe mais importante de todos... Todo ser humano gosta muito 
de ganhar dinheiro. A mulher entrou para valer neste mercado vi-
sando ocupar mais o espaço que era então masculino, e por não ter 
um modelo feminino adequado a se espelhar, ela usou do mesmo 
modelo masculino e nos últimos dez anos, ela tem incorporado este 
modelo de uma maneira tão forte que hoje, a sua conduta tem esta-
do bastante masculinizada e esta mulher acaba contaminando uma 
considerável parte da sua vida com o modelo masculino.
Se quiser entender bem o que estamos falando, há em nossa socieda-

O resgate da alma feminina
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de um papel profissional exercido hoje por mu-
lheres que retrata bem esta situação: Diretora de 
Escola. Olhando de fora verá que a mulher tem que 
ter muita força física, moral e até espiritual para 
atuar neste papel, certamente encontrará mulheres 
muito fortes, decididas, determinadas, dinâmicas. 
Mas olhem para seus casamentos de maneira geral. Por surpresa irá 
verificar que acima de 90% das Diretoras de Escolas que venha a co-
nhecer, elas são casadas com homens frágeis, às vezes até dependentes 
emocionalmente e que tem um salário menor que o delas. 
É uma grande armadilha, e esta mulher que trabalha tanto e é mãe, 
já incorporou em sua filha o modelo masculino do trabalho, pois a 
menina ao competir com sua mãe adota este critério, se torna bas-
tante ambiciosa, e sua vida é mais dirigida ao profissional do que ao 
casamento... Mas, e o menino?
A mãe por não ter mais tempo para viver este papel, normalmente 
enche-se de culpas e passa a priorizar na educação dos filhos em dar 
coisas e por sua ligação com o menino ser mais visceral, ela acaba 
dando muitas coisas materiais aos meninos, que distorcem o cami-
nho do seu desenvolvimento profissional, fazendo-o mais tarde e 
aprende mais a receber do feminino e a mulher com que ele vai se 
unir, namorar, juntar ou casar, já é de outro padrão, e ele fica assusta-
do com ela, criando então mecanismos de defesa que o faz até fugir 
da sua sexualidade.
Assim a mulher tem perdido sua essência feminina. Ela tem con-
fundido entrega com submissão e até se sente perdida em encontrar 
seu próprio papel na sociedade, pois um grande contingente de mu-
lheres vence profissionalmente, mas em contrapartida, aumentou o 
número de mulheres sozinhas afetivamente e se não repensarmos 
num modelo que alie equilíbrio e sabedoria nestes aspectos, onde a 
mulher resgate a alma feminina, cada vez mais estaremos construin-
do uma sociedade fora do seu eixo e do seu destino final.

Texto colaboração de Irineu Deliberalli - 
autor do livro SÓ PARA HOMEM - Psicólogo Clínico e Xamã

Jornal O Legado - Edição 54 - Página 8
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ESOTERISMO

Cristalterapia

O reino mineral, o mais antigo da natureza, contém em si informa-
ções preciosas sobre o nosso passado. Todas as pedras cristalinas ou 
não, guardam inúmeros segredos milenares sobre o início da vida 
inteligente no universo. 
Alguns tipos são verdadeiras bibliotecas, cheias de dados sobre seres 
de todas as espécies. As pedras nos falam de seres inteligentes de ou-
tros planetas, de outras dimensões, contam sobre a interferência de 
extraterrestres em nosso planeta e suas tentativas de melhorar a raça 
humana, no início de nossa evolução. Contam também das guerras 
intradimensionais, de sentimentos coletivos e suas diferentes mate-
rializações - do egoísmo, que se transforma em pragas; do ódio entre 
os povos que se transforma em incêndios, derramamento de petró-
leo no mar, das tristezas dos povos, que se tornam chuvas fortes e 
provocam alagamentos. 
Como parte de um todo maior formado de energia pura, os cristais 
de quartzo, ou cristais de rocha, também são energias. E como tudo o 
que é energia é vida, podemos afirmar que os cristais possuem vida. 
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Quando contemplamos um cristal de quartzo, uma 
pedra preciosa ou semipreciosa, através de sua luz, 
de sua beleza e pureza podemos sentir a energia que 
nos é transmitida. Somos levados a outras dimen-
sões, à percepção de realidades paralelas. Através de 
um cristal conseguimos penetrar em nosso mundo interior. 
As perguntas mais comuns, que as pessoas fazem atualmente, sobre 
os cristais de quartzo e as pedras preciosas são: Porque são tão uti-
lizados como amuletos e talismãs? De que maneira agem sobre os 
seres humanos? Elas podem nos ajudar a viver melhor? 
Para muitos, as pedras e os cristais não passam de formação compos-
tas de diversos minerais que por suas propriedades físicas, podem 
funcionar como condutores e amplificadores de energia. Por essas 
qualidades é que são empregados na composição de fibras óticas, 
chips de computadores, na fabricação de relógios, em instrumentos 
de ultrassom etc. 
Já para os esotéricos, a função dos cristais vai muito, além disso. 
Como condutores amplificadores ou geradores de energia, eles fun-
cionam como um elo de ligação entre as energias dos corpos sutis 
(o etéreo, o mental, o emocional, o astral, o casual e o corpo de luz) 
com o nosso corpo físico, influenciando de modo positivo nosso or-
ganismo e nossa mente. Desse modo, podem ser aplicados para a 
obtenção de cura, como auxiliares nas meditações, nas energizações 
de ambientes e pessoas, além de estimularem sonhos e oferecerem 
revelações importantíssimas sobre nossas encarnações passadas. 
Usados como amuletos e talismãs, são perfeitos para registrar e re-
ter a ideia de autodefesa e proteção. Um pensamento concentrado 
e dirigido a um cristal, pode transformá-lo em um objeto de atrair 
vibrações positivas ou criar uma barreira psíquica eficaz contra os 
maus fluidos e ataques de seres maléficos. 
O poder de nos mergulhar, dentro de nós, mais fundo que o habitual, 
de mergulhar também no interior de outras pessoas, vem da transpa-
rência desses seres. Podemos ver sua parte interna, suas falhas, seus 
desenhos, pequenos resquícios de cobre, alumínio, água, névoa, som-
bras e bolhas. Todos os defeitos dos cristais ficam à mostra, são seres 
sinceros. Não mentem, não fingem, não disfarçam: são o que são. 

Cristalterapia
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O poder da telepatia é outra aquisição que você 
terá ao lidar, por exemplo, com os cristais de 
quartzo branco, verá que as pessoas sentirão difi-
culdade em mentir para você. Mesmo sem perce-
ber, os outros acabarão desmentindo determina-
das informações falsas. Prepare-se para cenas patéticas. 
Existem vários tipos de cristais e pedras preciosas, cada um deles com 
um tipo de energia particular. E, embora cada um possua uma perso-
nalidade e uma finalidade, todos são amigáveis. Não importa a filoso-
fia de vida que você tenha, a religião ou a raça, eles saberão falar sua 
língua e se adaptar a sua pessoa. Todos são pacificadores por nature-
za, são bons professores, conselheiros, detetives, médicos, psicólogos. 
Como seres muito eloquentes, fazem verdadeiros malabarismos para 
se comunicar com você - deixe-os cumprir sua missão e ajudá-lo. 

Centros de energia para o equilíbrio físico, mental e espiritual

Atuar os Chakras com os Cristais, é captar deles a energia necessária 
para equilibrar nosso organismo. 
Para cada caso será usado uma Mandala específica, trabalhando 
também uma mandala de muita ajuda para pessoas viciadas, sendo 
uma Mandala poderosa contra os vícios, trabalhando com os quatro 
elementos da natureza. 
O poder dos Cristais nos dez pontos chamados de Janela para o Céu, 
que são pontos muito sensíveis que guardam inúmeras informações 
de nossas vidas passadas e de nossa vida presente. 
São pontos de contato com nosso Eu Superior, portanto seu nome 
pode ser entendido ao pé da letra. 

Texto colaboração de Ivone Zana – Terapeuta 

Jornal O Legado – Edição 52 – Página 12
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ESPIRITUALIDADE

A profanação do sagrado

Segundo as culturas e religiões dos mais diversos povos, sempre exis-
tiram lugares considerados sagrados, dignos de veneração religiosa 
pela associação com Deus ou com as coisas divinas que, por suas 
qualidades, princípios, tônicas e ensinamentos sempre mereceram 
profundo respeito e até veneração.
Ao analisarmos o ser humano, hoje é fácil verificar que ele perdeu 
a noção e o respeito pelas coisas e lugares considerados sagrados, 
aqueles que, não podem ser profanados ou violentados, seja qual for 
a religião. É bom que vejamos o significado da palavra “sagrado”, que 
em português quer dizer:
“Relativo, inerente, pertencente, dedicado a Deus, a uma divindade 
ou a um desígnio religioso. Diz-se de uma coisa em que não se deve 
mexer ou tocar. Que não se deve infringir; inviolável. Lugar vedado 
a profanações. Lugar privilegiado. Significa separação do mundano, 
do impuro”.
Ao assistir nos noticiários dos canais de televisão a batalha sangren-
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ta, que é travada entre palestinos e judeus, num 
lugar considerado sagrado pelas três grandes 
religiões ocidentais, judaísmo, cristianismo e is-
lamismo, região de onde são originárias, assim 
como, os templos muçulmanos e hinduístas sen-
do atacados por bombas na Índia e no Paquistão, fico estarrecido, 
chocado, a profanação chega a ser absurda.
Questiono-me e tento entender os por quês de toda essa violência e 
destruição de lugares considerados sagrados por milhões de pessoas, 
mas não encontro respostas lógicas e coerentes com os ensinamentos 
dessas mesmas grandes religiões.
O ser humano perdeu todo o respeito pelas coisas sagradas e divinas. 
Talvez não saiba mais sua verdadeira definição e significado, nem 
sinta mais nada, ou está empedernido, se tornou incessível a tudo o 
que seja sagrado e espiritual, parecendo ter esquecido que faz parte 
da humanidade e que habita o mesmo planeta.
Por que um lugar que deveria ser respeitado por todos os que fazem 
parte dessas três grandes religiões deve ser destruído, juntamente 
com a morte de tantos inocentes?
Sejam quais forem as causas evocadas para justificar tamanha profa-
nação, o uso da guerra para alcançar a paz jamais desaguará em uma 
paz justa e saudável, mas sim, em uma falsa paz, onde alguns serão 
os vencedores, outros os vencidos e nestes as marcas dos sofrimentos 
e da grande violência ficarão para sempre marcados em suas vidas, 
em seus corações e em suas futuras gerações. A imensa dor pela per-
da de seus familiares e amigos assassinados, pessoas que amavam, 
gera desamparo e ódio que clamam por reparação e justiça, manifes-
tando-se sob a forma de ações violentas que, por sua vez, engendra 
novas guerras. Será que tudo isto é o prenúncio de uma nova Guerra 
Mundial?
Qualquer tipo de guerra, quaisquer que sejam suas justificativas, em 
minha opinião revela uma enorme falta de inteligência, de consci-
ência e de amor pelo semelhante. O único caminho para se chegar 
à paz passa pelo coração, pelo amor, pela fraternidade, pela igualda-
de e liberdade para todos, de todas as religiões. A Terra, com todos 
os seus continentes, não é propriedade particular de ninguém, nem 

A profanação do sagrado
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muito mesmo de um povo, de uma religião, mas 
sim, da Humanidade!
É preciso perguntar aos responsáveis por essas 
três grandes religiões ocidentais: é possível dar 
lugar à paz, ao perdão, à misericórdia, à solida-
riedade, à compaixão, ao amor pelo próximo?
Se, profanamos com tanta facilidade os templos externos, o que esta-
remos fazendo com nossos templos internos?
O discurso de São Paulo em Atenas (Atos 17:24) é bem claro quan-
do diz: “O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o 
Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos 
humanas”. Esta frase justifica as profanações.
É hora de olharmos também para dentro de nós, para verificarmos 
se nossos templos internos estão sendo profanados, pois, estes não 
foram feitos por mãos humanas. Talvez, venhamos a constatar que 
eles já foram invadidos, violentados e que, parte deles já está des-
truída. Ao permitirmos que neles penetrassem ódios, raivas, invejas, 
rancores, ganâncias, cobiças, inverdades, injustiças, desamor, dese-
quilíbrios e desarmonias de todos os tipos e gêneros, nós os violen-
tamos. Talvez estejamos tão voltados para a nossa visão egoísta que 
já não nos preocupamos com nossos semelhantes, e muito menos 
com os destinos da humanidade e do planeta. A realidade atual e os 
acontecimentos mundiais nos mostram isto e nos deixa assustados. 
Parece que também travamos uma guerra contra nossa própria espé-
cie, basta olharmos como estão nossas vidas, de nossas famílias, de 
nossas cidades, os ataques de violência, os tráficos de drogas, o alto 
grau de impunidade, as injustiças sociais, a destruição crescente da 
natureza, a poluição e o aquecimento global. Estamos matando to-
dos os tipos de vida que este planeta tem, mas em nome de quê? Do 
progresso e da evolução? Claro que não! Além da ambição, estamos 
permanentemente servindo aos interesses daqueles que têm “o po-
der”, quer seja político, econômico ou religioso. Permitimos que suas 
regras e leis nos sejam impostas, nós os obedecemos e os servimos, 
mesmo que isto custe a destruição de tudo e de todos, ou até a profa-
nação e violação de nossos templos internos. Isto é algo que precisa 
ser refletido.

A profanação do sagrado



138 Compêndio do Legado Holístico

Será que nossos templos e santuários internos não merecem ser pre-
servados ou reconstruídos? Será que a vida não possui mais nenhum 
valor, nenhum sentido?
Independente das crenças que cada um de nós possui, o fato é que, 
lá dentro de nós sabemos que a vida é divina e sagrada, que todos 
nós somos criaturas divinas e que em nossos corações, em nossos 
sentimentos mais profundos, em nossas almas e espíritos ecoa uma 
força que é divina, conforme a frase bíblica que diz: “Deus nos fez á 
Sua imagem e semelhança”.

Quando nos dedicamos à bus-
ca do verdadeiramente divino 
em nós, fazemos uma conexão 
também com os princípios di-
vinos da vida, tais como, o amor 
incondicional, o respeito pela 
humanidade, pelo planeta e 
por todos os seres que evoluem 
nele, bem como, a paz, a justiça, 
a fraternidade, a igualdade e a 

liberdade. Passamos da consciência individual para uma consciência 
coletiva, do todo, olhamos a vida como uma oportunidade de evoluir 
e de dar aos outros a mesma chance; não nos isolamos, mas sim, nos 
unimos a outros que também desejam e lutam pelo bem de todos, ou 
seja, procuramos fazer a nossa parte em prol de todos os nossos seme-
lhantes e do nosso planeta.
Isto é algo acessível a todos, independentemente da religião, credo 
ou seita, uma vez que todos somos seres divinos.
Conforme diz os ensinamentos budistas e hinduístas:
“Os homens deveriam ter mais simpatia uns pelos outros; deveriam 
respeitar-se mutuamente por suas boas características e se ajudar 
uns aos outros em suas dificuldades; mas, assim não se passa. Eles 
são egoístas e empedernidos; desprezam-se por seus insucessos e 
odeiam os outros por suas vantagens. Estas aversões, geralmente, 
pioram com o tempo e se tornam intoleráveis. Estes sentimentos de 
antipatia não terminam de imediato, em atos de violência; entretan-
to, envenenam a vida, de tal maneira, com os sentimentos de aversão 

A profanação do sagrado
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e ódio, que se gravam de maneira profunda na 
mente, e os homens carregam suas marcas nos ci-
clos carmaicos” (Da obra. A Doutrina de Buda). 
“A Humanidade erra por ter sua consciência sub-
mersa na ignorância” (Bhagavad-Gîta (II-60).
Espero que estas palavras sirvam para a nossa reflexão e meditação, 
porque não podemos ficar calados e indiferentes às profanações, se-
jam quais foram suas justificativas, ou quaisquer que sejam os lugares 
sagrados, tanto os externos como os internos, assim como, não po-
demos nos isolar do resto da humanidade, a qual todos pertencemos.

Texto de Henrique E. Rosa - 
Escola da Síntese - (11) 4777-9870

Jornal O Legado - Edição 58 - Página 5
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ESPIRITUALIDADE

O despertar da nova humanidade

No meio do caos da velha civilização uma nova humanidade está 
nascendo, mais espiritualizada e consciente de que uma Nova Luz 
está despontando nos corações, mentes e almas de todos aqueles que 
estão se abrindo para a nova manifestação do Cristo-Maitreya, o 
próximo Buda Maytreya.

Uma Nova Luz, um novo ensinamento, uma nova mensagem, 
uma nova linguagem, uma nova raça e um novo direcionamento 
da vida estão surgindo. Muitos procuram encontrar os meios cor-
retos e verdadeiros para penetrar no portal interior, aquele que 
conduz ao Caminho da Luz e que, por sua vez, leva a estágios 
superiores da mente, do sentimento, da consciência e da alma, 
porém, a grande maioria ainda está confusa, sem saber bem em 
que acreditar, o que seguir e o que buscar.

As religiões se tornaram impotentes para conduzir os povos a 
uma ascensão amorosa e espiritual, à verdadeira paz, à união, 
à libertação e à iluminação da mente, da consciência e da alma. 
Se tivessem cumprido a verdadeira função de “religar” as al-
mas às suas personalidades, o eu superior ao eu inferior, todos 
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já teríamos alcançado e mergulhado no 
enorme manancial que reside na alma 
de cada um, fruto das vidas passadas.

Os sistemas políticos e econômicos apenas 
têm se preocupado com as minorias privilegiadas, mesmo falando 
em nome do povo, ainda que estejam passando por transformações. 
Se observarmos o cenário político e econômico já podemos observar 
que, gradualmente, uma Nova Luz está iluminando as mentes e os 
corações dos homens que trabalham nestas áreas, as injustiças e cor-
rupções estão vindo à superfície. O mais difícil processo, certamente, 
será o religioso, visto ser prisioneiro de teorias, dogmas e falsas ver-
dades enraizados nos inconscientes.

Os “vendilhões do templo” hoje são mais numerosos do que na an-
tiguidade, estão negociando aquilo que é verdadeiramente sagrado 
e divino: a alma e a consciência. As ilusões e as fantasias são mais 
profundas do que foram no passado.

Gradualmente, os Filhos da Luz estão despertando e, aos poucos, 
se unindo, cada qual escolhendo a sua “célula de trabalho” e que es-
teja de acordo com suas próprias tônicas, ideais como de serviço e 
ação que mais os auxilie a ascensão e mais facilidades proporcione 
no cumprimento de suas tarefas e missões neste mundo.

No raiar desta nova etapa em que a Luz renovará a vida na Terra, o 
joio está sendo separado do trigo através da ação da Luz na alma e 
do coração, assim como da Lei Karmica. E para todos aqueles que se 
desviaram da Luz, mil possibilidades estão surgindo, assim como no-
vas condições para que consigam retornar ao verdadeiro caminho da 
paz, do amor, justiça, da união, da libertação e da iluminação. Deste 
modo, também se tornarão no “Caminho, na Verdade e na Vida” e, 
através da busca do Deus que reside em seu interior, processarão a 
sua revolução interior, na mente, na consciência e na alma

Não podemos ficar presos a teorias fundamentadas em hipó-

O despertar da nova humanidade
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teses criadas pelos homens, mesmo que 
estes tenham sido grandes personagens 
históricas do passado. Muitos só foram 
“grandes” nas fantasias e ideologias que 
criaram. Precisamos questionar sempre 
para descobrir a verdade de todas as coisas, aquela que liberta e 
não a outra que condiciona.

Sem renovação estagnaremos na vida e na evolução. Sem renova-
ção, o novo não poderá surgir, as ideias mortas e cristalizadas di-
rigirão a vida e, então, não haverá transformação nem expansão, 
a Luz não poderá penetrar nas almas, nas mentes, consciências e 
nos corações dos seres humanos para auxiliá-los a terem paz, a se 
iluminarem e se libertarem.

Precisamos buscar o Cristo Interno nas profundezas de nosso 
ser, cuja força reside na alma de cada um e está além de qualquer 
religião, crença ou organização criada pelos homens. Esta força 
crística está muito presente na Nova Era e na Nova Humanidade 
que está despontando.

Temos de mergulhar fundo nas Forças do Terceiro Aspecto, o Espí-
rito Santo, a Grande Mãe Universal. Através de suas energias amo-
rosas e revolucionárias podemos transmutar e transformar com 
rapidez o negativo em positivo, as falsas verdades que nos limitam 
nas verdades vivas da alma e do espírito e, deste modo, nos liber-
tarmos de nossas algemas e prisões interiores que tanto bloqueiam 
a mente, a consciência e a alma. O “entulho”, acumulado no in-
consciente, influência negativamente nossas vidas, não nos deixa 
evoluir nem nos permite ser livres, termos paz interior, pois, nos 
leva a grandes sofrimentos, amarguras, angústias e bloqueia a ação 
dinâmica da Luz Crística na alma de cada um.

Precisamos retirar todas as ervas daninhas que invadiram nosso “jar-
dim interno” para que a Nova Luz faça brotar novas flores e sementes, 
que darão novas árvores com saborosos frutos da eterna sabedoria.

O despertar da nova humanidade
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Não podemos ter medo de nos renovar, 
interna e externamente, nem de olhar o 
futuro com o coração e a mente abertos. 
Na alma de cada um há um imenso tesou-
ro espiritual para ser descoberto; através de um mergulho para 
dentro, na busca do nosso universo interno, podemos desvendar 
os incontáveis mistérios da eterna sabedoria que reside dentro do 
próprio ser humano e que não é propriedade de ninguém, a não 
ser da própria humanidade.

A Luz da Alma, gradualmente, está procurando abrir caminho para 
as mentes e corações. Seus raios já se notam nas grandes transforma-
ções que estão se operando no interior do ser humano com reflexos 
na vida de todos os povos.

Não podemos mais nos deixar enganar pelos “donos da verdade” 
e fomentadores do caos que, através de doces, sedutoras palavras 
e promessas, conseguem penetrar nos santuários internos, nos 
corações, mentes e consciências daqueles que, com simplicida-
de e honestidade, mas desesperadamente, buscam uma autêntica 
espiritualização e transformação interiores. A vida é uma eterna 
criação feita de amor, paz, justiça, liberdade, harmonia, equilíbrio, 
fraternidade, sabedoria e Luz. Estes são alguns dos princípios que 
surgirão na Nova Era e na Nova Humanidade.

Texto de  Henrique E. Rosa - 
Escola da Síntese - (11) 4777-9870

Jornal O Legado - Edição 57 - Página 4

O despertar da nova humanidade
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FITOTERAPIA

Chá Branco é ainda mais 
eficaz no combate à obesidade

Pouco conhecido no Brasil, o chá branco é ainda mais poderoso que 
o chá verde. É rico em elementos essenciais para o bom funciona-
mento do organismo e seu consumo frequente é uma arma eficaz 
contra os quilos extras, pois acelera o metabolismo e ajuda a elimi-
nar a gordura corporal.

O chá branco, que tem o nome botânico  Camelia Sinensis, possui 
grande quantidade de substâncias antioxidantes, tem alta concen-
tração de polifenóis, bioflavonóides e catequinas. Contém também 
ácido fólico, potássio, manganês e vitamina C, K, B1 e B2.

Pode ser menos processado que o chá verde. Sem passar pelo pro-
cesso de oxidação, suas propriedades ficam mais concentradas e isso 
acelera mais os benefícios como a queima de gordura do corpo.



145Compêndio do Legado Holístico

O chá branco também é aliado para re-
tardar o envelhecimento, pois tem um 
ativo importante, o tanino, responsá-
vel por baixar o colesterol ruim, que 
bloqueia as artérias, evitando os pro-
blemas como infarto.

Pesquisas feitas em ratos pelo Instituto Linus Pauling da 
Califórnia comprovaram a eficiência do chá em inibir a 
mutações genéticas, que podem originar o câncer. Isto se 
deve aos bioflavonóides e catequinas.

Para obter bons resultados, deve-se consumir pelo menos duas 
vezes ao dia.

Vantagens do Chá Branco:

- Anticancerígeno 
- Diurético.
- Ação vasodilatadora.
- Diminuição das taxas do LDL (colesterol ruim )
- Antioxidante.

Texto de Dra. Sylvana Braga - 
médica ortomolecular, nutrologista, 
reumatologista e fisiatra com clínica 

no Rio de Janeiro (21) 2282-5409 
e em São Paulo. (11) 3168-1893. 

Fonte: Ralcoh

Jornal O Legado - Edição 58 - Página 6

Chá Branco...
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AUTOAJUDA - Kaballah - Carlos Rosa

Numerologia cabalística,
anjo ou demônio?

Antigamente, a palavra Cabala (ou Kaballah), ou algo semelhante, 
assustava a maioria das pessoas, especialmente os religiosos católi-
cos e as demais religiões e/ou pessoas ignorantes da matéria.
Durante milhares de anos a Cabala esteve envolta em mistérios e 
era somente conhecida por “uns poucos privilegiados”, surgindo daí 
diversas suspeitas e especulações com respeito aos seus ensinamen-
tos. Imagine – como nos diz Yehuda Berg – tentar explicar o que é 
um telefone ou a Internet para pessoas dos séculos XV ou XVI. Você 
seria rotulado como um místico, um feiticeiro.
Ela está muito à frente do nosso tempo. Ela é a ciência da alma e a 
física (e metafísica) da plenitude, nos diz o autor acima citado. Eu 
poderia dizer que ela é a “física quântica aplicada”, e não estaria ab-
solutamente errado.
Mas por que o medo ainda hoje? É simples: completa ignorância!
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A Cabala não é, nem nunca foi privilégio 
do povo judeu. Muito antes de essa religião 
existir, já os sumerianos aplicavam seus en-
sinamentos; depois os caldeus, os assírios, e 
os egípcios.
Da Cabala, surgiu a “Ciência dos Números”, 
chamada erroneamente por alguns de “gematria”, ou “guematria” 
(pronuncía-se: ghemátria), que viria a ser a alma, a essência ou o 
peso numérico de uma palavra ou uma frase.
Da “Ciência dos Números” dos sumerianos, surgiu a Numerologia 
Cabalística na forma como a conhecemos hoje: perfeita e infalível.
Vamos perguntar mais uma vez: por que as pessoas ainda têm medo 
de aplicá-la no dia-a-dia? Repetimos: ignorância pura.
O ser humano tem medo do desconhecido. Isso é coisa de judeu! Isso 
é coisa do demônio, gritam os católicos e evangélicos. Na realidade, 
mesmo que alguns digam o contrário (por interesses próprios, é cla-
ro), a Numerologia Cabalística é a Cabala aplicada no cotidiano. É o 
“conhece-te a ti mesmo”, é o contato do ser humano com a Energia 
Criadora, com a energia do Amor, da Saúde e da Prosperidade; é, 
enfim, tudo aquilo que o homem deseja: paz, tranquilidade, amor, 
saúde, sucesso financeiro, etc.
Aliás, já na Bíblia, podemos ver estampada a Numerologia Cabalís-
tica em Gênesis: 17,5; Gênesis:17,15 e Gênesis: 35,10, quando Deus 
troca o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara e Jacob para 
Israel, respectivamente. Por que será que o Todo Poderoso fez isso? 
Será que Ele não gostava dos nomes originais dos percussores da 
religião judaica, ou foi por outro motivo muito mais importante? Te-
mos absoluta certeza que o motivo foi bem outro.
No capítulo 10 de Mateus, Jesus troca o nome de alguns Apóstolos. 
Por quê? Será que Ele também não gostava dos nomes originais dos 
seus escolhidos? E por que Ele também trocou o nome de Saulo por 
Paulo? 
Claro que não temos o menor interesse em dissertar sobre os por-
quês acima especificados, e sim mostrar ao amigo e à amiga leitora 
que a Numerologia Cabalística nada mais é do que uma “Ciência”, e 
como tal deve ser aplicada no nosso dia-a-dia, para que possamos ter 

Numerologia cabalística, anjo ou demônio?



148 Compêndio do Legado Holístico

tudo o que desejamos e merecemos. Atra-
vés dela podemos obter dinheiro, fama, 
bens materiais, saúde plena, relacionamen-
tos duradouros e benéficos, enfim, usando a 
Numerologia Cabalística com critério, com 
sabedoria e humildade, “todos” podem des-
frutar desta energia e serem felizes.
Porém, existe um grande problema: os críticos, os detratores e os apa-
rentemente “amigos”, que tudo farão para que você não acredite nestas 
palavras. Em outras palavras, os invejosos, os pseudo-religiosos, os pa-
rentes, e todos aqueles que não querem que você suba na vida.
O que você deve fazer a respeito? Você tem duas opções: não fazer 
nada e continuar a ser o que sempre foi, ou usar a Numerologia Ca-
balística (pessoal ou empresarial) para conseguir os seus objetivos, 
se é que você os tem. 
Praticamente falando, vivemos num ano especial, ano 9 (ano da es-
piritualidade), e neste mês, mais precisamente no dia 7 de julho de 
2007 (7/7/2007), entraremos num período extraordinário, pois tal 
data marca o início da grande transformação do ser humano neste 
planeta: 7 + 7 + 9 = 23. Logo, 2 + 3 = 5, número da mudança, das 
grandes mudanças na vida!
Pense a respeito, informe-se, participe, faça a sua parte e tenha a cer-
teza que a Numerologia Cabalística pode, se você assim o permitir, 
transformar completamente a sua vida – para melhor, é claro. Sabe 
por quê? Porque você merece, porque você é o ser humano mais im-
portante do universo, a única pessoa que pode fazer alguma coisa por 
você. Acredite, a Numerologia Cabalística não tem nada de demônio 
e tudo de anjo. Desfrute-a, entregue-se a ela, deixe-se levar por ela, e 
ela, com certeza, fará de você um ser humano muito melhor do que 
tem sido até este momento.

Texto colaboração: Prof. Carlos Rosa - Ph.D em Patologia Social, Numerólogo Cabalístico e 
diretor da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística

(11) 5584-7378  -   falecom@academiabnc.com.br 

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 5

Numerologia cabalística, anjo ou demônio?
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MOMENTOS DE AMOR

Está na cara que é paixão

Para quem se sente mais bonito quando está apaixonado, uma boa 
notícia: esse estado pode mesmo melhorar a aparência. Isso porque 
a paixão provoca um bombardeio de neurotransmissores e hormô-
nios no organismo. O estado de paixão também aumenta a capaci-
dade de absorção de substâncias como a vitamina biotina e o ácido 
hialurônico, além de auxiliar na produção de fibras colágenas. “O 
ácido hialurônico preenche os espaços entre as células proporcio-
nando hidratação e elasticidade da pele. É um dos hidratantes mais 
usados na dermatologia para melhorar o aspecto da pele e dos cabe-
los”, informa o dermatologista Alessandro Amorim. 
O médico ainda destaca os benefícios de outro ingrediente da pai-
xão: o beijo. Segundo Amorim, além de prazeroso funciona como 
verdadeira ginástica facial: “aproximadamente 30 músculos da boca 
são exercitados, atuando na manutenção da estrutura muscular que 
funciona como suporte para pele e suas fibras”.
Mas as mudanças não ocorrem somente na aparência. De acordo 
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com a psicóloga Clarissa Teles, quando estão apai-
xonados, homens e mulheres compartilham espon-
taneamente amor, carinho, compreensão e compa-
nheirismo. Ambos acabam confiando um no outro 
e se apóiam mutuamente. “Quando investimos no 
outro e esse sentimento é correspondido, potencializamos a vitalidade, o 
otimismo e a esperança na vida”, diz Clarissa. Para o psiquiatra Raphael 
Boechat, essa é uma reação natural, já que somos seres gregários, isto é, 
vivemos em sociedade e é nela que conseguimos nos realizar. “Nasce-
mos individuais, porém não nos reproduzimos sozinhos. Com o tempo, 
criamos uma identidade, uma história”, diz o médico. 
Segundo o médico Cláudio Portella, a criação de um vínculo 
amoroso saudável é uma das principais medidas para quem está 
em busca de uma vida longa e com qualidade. “Felizmente, as 
pessoas começam a descobrir que relacionamentos equilibrados 
são tão importantes para a saúde como uma alimentação balan-
ceada e exercícios físicos regulares. Em tempos de grande estresse 
nos centros urbanos, ganha quem aprendeu que a vida a dois é 
um importante pilar de sustentação”, conclui.

Texto de: Carla Furtado
Editoria de Saúde

Jornal O Legado - Edição 54 - Página 5

Está na cara que é paixão
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MOMENTOS DE AMOR

Porque as pessoas se separam

Este é um tema que todos nós somos convidados a refletir em várias 
ocasiões durante nossa vida.  Isto ocorre porque as separações em 
geral são muito dolorosas, principalmente entre familiares e casais, 
mesmo para aquele que tomou a decisão do rompimento.
Cada pessoa que está próxima de nós tem uma parcela da nossa 
energia. Essa parcela é maior ou mais intensa, na medida da intensi-
dade do sentimento ou apego que nutrimos por ela.  Então a separa-
ção causa um vazio energético e só o superamos quando consegui-
mos preenchê-lo movimentando ainda mais nossa própria energia, 
fazendo um balanço do que aprendemos com esse relacionamento e 
incorporando essas experiências.
Uma das causas das separações que é inevitável é o processo de de-
sencarne. Quando uma pessoa sai do seu grupo é porque o grupo 
atingiu uma maturidade tal, que é capaz de viver sem aquela presen-
ça energética. Aquele que saiu, também alcançou uma maturidade e 
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vai desenvolver outros aspectos de sua evo-
lução em outros planos e dimensões.
Porém, se aquele que ficou se rebela quanto 
a assumir esta maturidade, regride ou tem 
comportamentos contrários à evolução, vai 
sentir o vazio da ausência daquele ser que 
se foi e isto vai incomodá-lo por muito tempo ainda. Mesmo que 
nenhum ser seja substituível energeticamente, se não trabalharmos 
para superar esta fase permanecerá uma pendência, tal qual uma 
porta que não se fecha, e causa um desgaste energético inclusive para 
aquele que desencarnou, que sofre o peso desta ligação energética.
Mas podemos questionar: - Como fica a saudade? Ela faz parte da 
nossa vida e deve ocorrer de modo agradável a partir das boas lem-
branças de momentos vividos ao lado daquela pessoa que se foi e 
assim, se permitir fazer uma conclusão positiva de tudo que se ex-
perienciou. O resultado desta reflexão fará com que nos sintamos 
energizados e não carentes energeticamente. No entanto, persistir no 
apego de querer ter a presença física do outro, denota apenas resis-
tência, teimosia e egoísmo de aceitar as leis naturais da Vida. 
O passo para assumir esta nova fase da vida é decidir-se a dar sequ-
ência normal nas atividades, fazendo uso da aceitação e compreen-
são ao invés da resistência e teimosia.
Outro motivo causador das separações são as brigas, viagem, divór-
cio, término de namoro, demissão do emprego e consequentemen-
te da convivência constante que a vida profissional propicia, enfim, 
muitas podem ser as causas que se traduzem no rompimento do con-
vívio mais próximo com um outro ser. 
Por vezes essa separação é motivada por raiva, mágoa, melindre, mas 
também pode ser que a causa seja por já termos convivido e apren-
dido o suficiente com o outro e é hora de viver novas experiências.  
Já pensou se ficássemos toda a encarnação concentrado em um nú-
mero muito limitado de pessoas? Com certeza seria uma mesmice 
com pouco proveito evolutivo. Não se pode ficar preso um ao outro 
tão somente por motivos egoístas, como a necessidade de posse, o 
ciúme, a inveja quando o outro decide que é hora de partir.
Nossa energia é sempre mesclada com a energia de cada ser que se 

Porque as pessoas se separam
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aproxima de nós e passa a fazer parte do 
convívio mais estreito. Então ficamos tão 
impregnados de energia das outras pessoas 
que, por vezes temos um medo irracional 
de não conseguir sobreviver a ausência de 
alguém que é próximo. Nestes momentos, é 
bom lembrar que podemos sempre nos readaptar e fazer com que es-
sas energias movimentadas no convívio grupal se traduzam em ma-
turidade e capacidade de ser um ser mais completo, portanto, forte o 
suficiente para se abrir a novas situações de amizade e de relaciona-
mento a dois. E quanto àqueles que partiram para o plano espiritual, 
cabe a despedida amável e o sentimento de gratidão pelo tempo bre-
ve ou longo que passamos ao seu lado, por tudo que usufruímos de 
suas qualidades positivas e pedir a Deus que tais qualidades passem 
a fazer parte de cada um de nós.

Texto colaboração de Roseli Marques da Silva - 
Dirigente Palestrante do IPE – Instituto de Pesquisas Evolutivas 

(19) 3295-9699

Jornal O Legado – Edição 53 – Página 5

Porque as pessoas se separam
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PESQUISA

Cigarro atinge também a vida afetiva

Os brasileiros já entenderam que o cigarro faz mal à saúde. E, por 
isso, a maior parte dos fumantes quer parar de fumar (embora não 
consiga sem ajuda). Uma pesquisa inédita realizada pela Pfizer revela 
pela primeira vez o outro lado da moeda: o impacto do tabagismo 
nos relacionamentos dos fumantes.

A pesquisa avaliou 1,5 mil brasileiros com mais de 18 anos. Dos 
entrevistados, cerca de 37% já tinham fumado alguma vez na vida. 
Desses, 57% já tinham abandonado o vício. Segundo o estudo, a vi-
são do tabagismo difere bastante nos três grupos entrevistados: os 
fumantes, os ex-fumantes e os não-fumantes. Somando todos os 
participantes, seis entre dez brasileiros consideram o ato de fumar 
“nojento”. Os não-fumantes usaram esse termo com maior frequên-
cia que os fumantes (62% vs 46%). Já a maior parte dos fumantes 
descreveu o ato de fumar como sexy, intrigante e sofisticado. 

Isso é o que os brasileiros pensam de si mesmos. Mas o que eles 
pensam dos outros? Mais da metade dos brasileiros confessou já 
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ter perdido o interesse por uma pessoa 
depois de descobrir que ele ou ela fuma-
va. E 30% dos não-fumantes entrevista-
dos afirmaram desistir de um encontro 
por que a pessoa era fumante. 

Os fumantes revelaram que 22% deles já foram rejeitados para um 
encontro por terem o hábito de fumar. E para 7% dos fumantes, o 
vício foi empecilho até para o ato sexual. 

Sexy ou nojento, o cigarro causa um impacto muito grande na vida 
das pessoas. E não se trata apenas de saúde, embora não se possa 
descartar esse outro lado. A pesquisa revelou que os brasileiros tam-
bém estão muito preocupados com isso. Tanto os fumantes (85%) 
quanto os ex-fumantes (75%) concordaram em um ponto: o tabagis-
mo tem um impacto negativo na vida do brasileiro. 

O principal ponto negativo apontado foi os danos à saúde, o que 
representou 53% das respostas. Outros quesitos também levantados 
como fatores relacionados ao tabagismo que afetam a qualidade de 
vida foram: o desempenho atlético (47%), relacionamentos familia-
res (42%) e a atração por um parceiro em potencial (34%). Curiosa-
mente, apenas 1% dos entrevistados usou o termo “não-saudável” 
para descrever o fumante. 

O tabagismo é a principal causa de morte prevenível no mundo. 
Mundialmente, cerca de 1,3 bilhão de pessoas fumam. E aproxima-
damente 5 milhões de pessoas morrem de doenças relacionadas ao 
cigarro todos os anos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 8 segun-
dos alguém morre de uma doença relacionada ao tabagismo (tão de-
pressa quanto um novo fumante adere ao vício). O tabagismo causa 
cerca de 50 doenças, sendo que 20 são fatais.

Números podem não passar a real gravidade da situação. Mas há uma 
conscientização da população mundial, em especial da brasileira, de 

Cigarro atinge também a vida afetiva
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que o cigarro é maléfico. Muitos fumantes 
gostariam de parar de fumar e prevenir da-
nos à saúde, mas a OMS estima que apenas 
0,5% a 5% dos fumantes que tentam parar 
de fumar conseguem atingir a abstinência a 
longo prazo sem apoio médico. 

“Falta procurar tratamento. Se as pessoas que querem parar de fumar 
procurassem ajuda de um especialista, o processo seria mais fácil e as 
chances de sucesso seriam infinitamente maiores”, afirma Jaqueline 
Issa, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do Incor.

Segundo a médica, após 10 a 15 anos de abandono do cigarro, um 
ex-fumante tem um risco de mortalidade similar ao de uma pessoa 
que nunca fumou. “Parar de fumar em qualquer idade reduz o risco 
de morte prematura”. 

Ainda de acordo com estudos da OMS, até mesmo um conselho rá-
pido de um profissional da área da saúde pode aumentar a absti-
nência do tabaco em 30%. Segundo Issa, um tratamento de sucesso 
combina aconselhamento com farmacoterapia. 

Fonte: Editoria de Saúde - Gabriela Scheinberg
Jornal O Legado - Edição 55 - Página 12

Cigarro atinge também a vida afetiva
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PSICOLOGIA

A aceitação da nossa dualidade: 
Um caminho para o autoconhecimento

Todos os caminhos, espirituais e psicológicos, são tentativas de res-
ponder à pergunta: “Quem sou eu?”

Ser humano é ter defeitos e imperfeições. Todos nós cometemos erros, 
às vezes magoamos as pessoas que nos são mais próximas, e às vezes 
nos comportamos muito mal. No entanto, essa simples verdade pare-
ce-nos muito difícil de aceitar. Temos uma relutância ainda maior em 
aceitar as mensagens sobre os nossos “defeitos” vindas de outras pes-
soas. Imediatamente, erguemos defesas, como se estivéssemos sendo 
fisicamente atacados. Na verdade, a reação fisiológica de defesa (lutar 
ou fugir) acaba sendo usada para proteger nossa autoimagem idealiza-
da, que precisa ter a aparência de certa e de boa, e não de errada e de 
má. Esquivamo-nos de encarar nossos erros e defeitos porque são uma 
parte dolorosa, embora inevitável, de quem somos.
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Quando negamos nossos defeitos, nosso egoís-
mo, nosso mau humor, nossas mazelas, ficamos 
enredados na tentativa de parecer melhores do 
que somos e afastamos a culpa pelas nossas di-
ficuldades. Quando acontece alguma coisa desagradável, responde-
mos internamente como uma criancinha que ouve a voz da mãe cha-
mando por ela depois que um terremoto abalou a casa. Sua primeira 
resposta é: “Não fui eu mamãe”. A criança dentro de nós tem medo 
de reconhecer que possuir qualidades, más ou imperfeitas, signifique 
que ela é unicamente má, ou, que sendo tremendamente má, ela será 
julgada ou rejeitada pelos “outros” que, imaginamos, são responsá-
veis pelo nosso bem-estar.

Por medo de um eu imperfeito, criamos um eu-máscara, um eu ide-
alizado, o eu que pensamos que deveríamos ser. Em vez de admitir 
que somos seres humanos imperfeitos.

Todos nós respondemos prontamente “vou bem” quando nos cum-
primentam, por maior que seja nossa depressão. Asseguramos pron-
tamente a nós mesmos e aos outros que “eu estou bem, sou com-
petente, posso dar um jeito”, por maiores que sejam a carência ou a 
infelicidade verdadeira.

Seja lá qual for a máscara criada – o bom menino, a boa menina, 
a mulher ou o homem poderoso, o aluno aplicado ou o professor 
brilhante, a supermulher ou o super-homem, a criança carente ou 
o adulto competente, etc. – ela é uma tentativa de nos colocarmos 
num plano acima dos defeitos e da dor, de negar nossa mediocridade 
e pequenez. Criamos uma máscara sempre que tentamos nos apre-
sentar como pessoas mais amorosas ou poderosas, mais competentes 
ou carentes, mais compreensivas ou céticas do que realmente somos 
naquele momento.

A aceitação da nossa dualidade
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A fuga à experiência verdadeira do momento 
representa um enorme desperdício de energia 
que pode ser recuperada pelo simples ato de 
decidir aceitar-nos como realmente somos, 
em cada momento. Essa autoaceitação implica a compreensão 
da necessidade da máscara, criada para que a criança dentro de 
nós pudesse formar uma persona aceitável quando a autoestima 
parecia frágil ou ameaçada.

À medida que aprofundamos o compromisso de sermos honestos 
com nós mesmos e com os outros, criamos uma base sólida para a 
autoestima. Fazer um bom conceito de si mesmo passa a não depen-
der mais de atender às exigências irrealistas de uma máscara per-
feccionista; ao contrário, seu fundamento é a coragem de encarar a 
realidade humana imperfeita atual.

O imenso potencial humano que temos só pode ser realmente nosso 
depois que ousamos ser exatamente e exclusivamente quem somos 
em cada momento, por mais mesquinha ou assustadora, grandiosa 
ou sagrada que seja a realidade temporária.

Quando nos dizem que “somos todos terríveis pecadores”, ficamos 
reduzidos a uma identidade sombria e limitada, baseada na auto re-
jeição. Mas, quando nos respondem que na verdade “somos todos 
anjos disfarçados”, talvez também possamos nos afastar de aspectos 
nossos e negar a nossa escuridão. Certamente, somos as duas coisas 
– pecadores e anjos – e mais, muito mais.

É extremamente difícil conceber as muitas contradições do ser 
humano. Quando vemos nossos defeitos, perdemos de vista 
a nossa magnificência. Quando reconhecemos a nossa bele-
za, esquecemos a dor e a vulnerabilidade. No entanto, os dois 
extremos, e tudo o que fica no meio, são parte da experiência 
humana, parte da nossa experiência, da nossa verdadeira natu-
reza como seres humanos e espirituais.

A aceitação da nossa dualidade
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Perceba algo curioso em sua vida, quando acei-
tamos os atributos negativos que existem em nós 
mesmos e que tão comumente projetamos nos 
outros, começamos a ter menos inimigos.

Quando aprendemos a amar todos os nossos eus interiores, sem re-
jeitar nada no nosso íntimo, torna-se fácil amar ao próximo e a Terra.
A expansão da autocompreensão precisa começar com uma since-
ridade excepcional, em particular em relação aos nossos defeitos e 
aspectos negativos.

E se este texto tiver ressonância no seu íntimo, talvez esse seja um 
caminho para você se explorar melhor através de um trabalho de 
autoconhecimento, da psicoterapia que o leva a reconexão com suas 
potencialidades internas. Todas as nossas experiências de vida não 
são nem mais nem menos do que um ensinamento preciso para nos 
ajudar a atingir a fonte interior.

Texto de Rosemeire Trindade Menoita - Psicóloga Clínica 
Espaço Terapêutico Reluz - (11) 2914-8774

Jornal O Legado – Edição 53 – Página 4
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PSICOLOGIA

Agorafobia: você conhece esse medo?

Renato Russo escreveu certa vez: “E o teu medo de ter medo de ter 
medo”. Seguindo este raciocínio podemos entender o que é a ago-
rafobia. Em termos concretos, é uma doença cuja principal carac-
terística é justamente o medo de ter medo. Anos atrás, a definição 
mais usada para a doença era o temor a lugares abertos, expressão 
originada da palavra grega “agoraphobia que, separadamente, quer 
dizer “ágora” (praça, mercado) e “phobia” (horror, medo).
A agorafobia não pode ser considerada uma doença por si só, ela é 
apenas uma das manifestações clínicas de uma doença grave que é o 
Transtorno do Pânico, no qual o paciente é acometido pela ocorrên-
cia espontânea de ataques de pavor repentino. A agorafobia é um dos 
sintomas mais latentes do Transtorno do Pânico.
O paciente, em estágio agorafóbico, apresenta temores de lugares pú-
blicos onde, na visão do doente não seria possível uma saída rápida 
caso venha a ter um ataque de pânico. O indivíduo passa a ter medo 
de estar em uma situação em que seu socorro possa ser dificultado 
caso tenha tontura, palpitação, falta de ar, dificuldade para falar ou, 
até mesmo, medo de morrer.
No shopping, em uma viagem ou multidão. Esses são apenas alguns 
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dos lugares onde o indivíduo pode ter um 
ataque súbito. Nesse momento, ao se ima-
ginar tendo uma crise de pânico, a pessoa 
permanece parada em determinado local, 
imóvel, não querendo ficar sozinha. Para 
Virgínia Turra, psicóloga do Hospital Uni-
versitário de Brasília, é aí que a família começa a participar do sofri-
mento de quem está em crise. “A solidão de quem sofre com o pro-
blema se transforma na dor de toda a família”, esclarece a psicóloga.
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-
tais, da American Psychiatric Association (APA), o Transtorno do 
Pânico com ocorrência de agorafobia atinge três vezes mais mulheres 
do que homens. Boa parte do diagnóstico do agorafóbico se dá em 
consultas ao neurologista ou otorrinolaringologia. Cerca de 60% dos 
casos são apontados em consultórios cardiológicos.
O diagnóstico da agorafobia exige um exame minucioso. Já nos pri-
meiros sintomas é preciso consultar um profissional de saúde mental, 
que pode identificar se o paciente está ou não tendo uma crise. Virgínia 
aconselha as pessoas a não fazer autodiagnostico. “Fazer uma avaliação 
de si mesmo não é um bom caminho. Os transtornos de ansiedade são 
variados e é preciso fazer um bom diagnóstico, tanto de situações médi-
cas quanto de outras formas de sofrimento psíquico”, afirma.

Como tratar?
O tratamento da agorafobia é determinado caso a caso. Geralmente, 
combina terapia com medicamentos e psicoterapia. Outro aspecto 
do tratamento é o diálogo entre psiquiatra e psicólogo. É muito co-
mum que o paciente produza suas próprias conclusões a partir do 
que escuta em consulta com esses dois profissionais, passando a tra-
tar-se por conta própria, procedimento não indicado. “O auto trata-
mento não é o ideal. O correto é que psiquiatra e psicólogo afinem o 
discurso para, então, chegar a terapia mais indicada”.

Editoria de Saúde - Fonte: UnB - Paulo Ribeiro

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 12
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PSICOLOGIA TRANSPESSOAL

As chaves do ‘segredo’

O documentário “Quem Somos Nós” que está circulando por todo 
o Brasil, colocou-nos diante das descobertas feitas pela neurociência 
de como se transmitem pelo nosso corpo impulsos originados pelo 
pensamento e pelas emoções. E nos vimos diante do imenso reser-
vatório de poder que possuímos e não sabemos utilizar. Ao invés de 
‘pensar’ e ‘sentir’, somos “pensados e sentidos”, ou seja, nos coloca-
mos passivamente diante de um poderoso mecanismo mental sobre 
o qual deveríamos exercer total domínio.

É como se fôssemos os pilotos de um fantástico Boeing que é nossa 
mente, mas viajássemos como passageiros na classe turística. Não sa-
bemos ainda o quanto podemos fazer com o cérebro que possuímos, 
nem como administrar sua infinita potencialidade.

Já o outro documentário australiano chamado “The Secret” traz o de-
poimento de pessoas que aprenderam como usar o seu poder mental. 
Na história da humanidade, as pessoas que souberam como usar esse 
poder tornaram-se líderes, dirigentes, mestres ou profetas. Tratados 
sobre a evolução da consciência sempre foram temas das grandes tra-
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dições místicas, como o Yoga, o budismo, 
o sufismo, o tantrismo, etc. A psicologia da 
consciência data de mais de 5 mil anos.
Na tradição yogui, por exemplo, Patanjali 
delineia oito passos para se obter estados 
expandidos da consciência. Esses passos enfatizam o trabalho psi-
cológico sobre o comportamento, mudança de valores e atitudes, 
exercícios corporais, o controle da respiração, e o trabalho sobre a 
atenção, a concentração e a meditação. 

Em todas essas tradições o objetivo é a expansão da consciência até 
o estado supremo, que para o hinduísmo é chamado ‘samadhi’, para 
o budismo é a ‘iluminação’, para o budismo tibetano é o estado de 
‘bodhicitta’ ou ‘mente de Buda’, para o cristianismo primitivo seria 
a ‘consciência crística’. Hoje esses estados são mapeados pela psico-
logia Transpessoal, que utiliza uma nova linguagem para falar da 
‘consciência cósmica’. 

A psicologia Transpessoal evoluiu a partir de estudos de William 
James, de Maslow e de Jung, entre outros, que enfrentaram os pre-
conceitos cientificistas do mundo acadêmico e falaram de um anseio 
pela espiritualidade, de uma atitude religiosa diante da vida e da na-
tureza, de experiências ‘de pico’ ou culminantes da consciência, da 
realização do Self como o Deus dentro de cada um. Desde então, a 
Transpessoal emergiu como uma nova corrente em psicologia que 
investiga e aplica os métodos de expansão da consciência.

Isso a coloca no centro das questões apresentadas pelo filme The Se-
cret. Para dominarmos a Lei da Atração, precisamos nos conhecer 
melhor, ter autodomínio sobre as emoções e sobre nossos pensamen-
tos.   Vivemos num campo eletromagnético onde impera a Lei da 
Atração. Nossos pensamentos são forças eletromagnéticas que atra-
em aquilo que pensamos. Até mesmo em nossos traços visuais mais 
simples, em nossa aparência, somos o que pensamos. Isto é apenas a 
manifestação de um princípio que diz que os pensamentos criam a 
realidade que queremos. Quando pensamos, emitimos simultanea-

As chaves do ‘segredo’
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mente uma onda que tem determinada fre-
qüência. Esta onda é um sinal que irá atrair 
um sinal semelhante. 

O segredo é que nossa consciência é multi-
dimensional.  Disto já sabiam os magos, os sábios, os alquimistas do 
passado. Eles faziam “milagres” não por que eram seres sobrenatu-
rais, mas porque sabiam usar este segredo e operá-lo com maestria.

Por tanto tempo nos deixamos alienar por interesses escusos e malé-
ficos, que nos identificamos com a idéia de que somos seres insignifi-
cantes e impotentes, e que nada podemos fazer por nós mesmos. Isto 
não é verdade. Existem métodos para retomar o poder sobre nossas 
vidas. O futuro está em nossas mentes.

Texto colaboração de Mani Alvarez – 
Diretora do Instituto Humanitatis e 

Doutora em Filosofia da Educação – 
Autora do livro Psicologia Transpessoal: 

A Aliança entre Espiritualidade e Ciência. 
(19) 3258-6184

Jornal O Legado – Edição 49 – Página 6
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PSIQUIATRIA

Mentira também é sinal de doença 

Quem nunca contou uma mentira, que atire a primeira pedra. 
Usada como estratégia de defesa ou de ataque, essa forma de 
enganar o outro sempre fez parte do cotidiano do ser humano. 
Tanto é que desde o século XVI existe uma data especial na qual 
é “permitido mentir”. Apesar de ser encarada como brincadeira 
no dia 1° de abril, a mentira também pode ser sinal de doença. 
Alguns distúrbios psiquiátricos têm como característica o hábito 
de mentir. Quem explica é o psiquiatra e pesquisador da Univer-
sidade de Brasília (UnB) Raphael Boechat.

Segundo o especialista, um dos problemas mais conhecidos é o trans-
torno factício, também chamado de síndrome de Münchausen em 
homenagem ao barão Friederich Hieronymus, famoso por inventar 
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histórias sobre sua participação em guerras. Nes-
se caso, a vítima da doença se coloca consciente-
mente no papel de enfermo.

De acordo com Boechat, o tratamento para 
essa doença é demorado e consiste em sessões terapêuticas nas 
quais o médico ou psicólogo identifica as causas do problema. 
“A cura é muito difícil, mas um passo importante é o paciente 
reconhecer que ele cria esses sintomas”, diz Boechat. No entanto, 
o problema não pode ser confundido com a simples simulação de 
doença para obter alguma vantagem ou ter ganhos secundários, 
como não ir à aula e escapar das responsabilidades.

Maníaco do Parque
 
A mentira também é uma das estratégias mais utilizadas por quem 
sofre de comportamento antissocial. Nesses casos, o sujeito despreza 
as regras sociais por acreditar estar acima delas. Em geral, esses in-
divíduos mentem para manipular a vítima e a sociedade, têm inteli-
gência normal ou acima do normal e acham que nunca serão presos. 
“Assassinos seriais como o Maníaco do Parque apresentam muitas 
características dessa sociopatia”, comenta o professor. Muitos deles, 
quando são presos, não demonstram arrependimento e não apren-
dem com a punição, pois têm dificuldade de sentir emoções. Por 
isso, voltam a repetir o ato considerado antissocial.

Já no transtorno de personalidade narcisista, a mentira aparece como 
um exagero ou uma supervalorização das capacidades e realizações 
do indivíduo portador da doença. Esse sujeito se julga mais impor-
tante do que os outros e aumenta seus próprios feitos para conseguir 
admiração. Um exemplo famoso é o personagem sedutor Don Juan 
de Marco. Nesses casos, o conselho é encaminhar o paciente para um 
tratamento psicoterápico. 

Mas nem todas as pessoas com mania de grandeza são narcisistas. 
“Muitas vezes, acreditamos que o paciente está aumentando seus 

Mentira também é sinal de doença
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feitos, mas na verdade ele apresenta um delírio. 
Nesse caso, o indivíduo não mente consciente-
mente, mas acredita na mentira”, diferencia 
o psiquiatra. Segundo ele, muitos indivíduos 
que levam uma vida normal apresentam esse 
traço delirante e acreditam realmente na própria mentira. Um 
dos exemplos mais clássicos é o da infidelidade, quando o in-
divíduo acredita piamente estar sendo traído. Se você conhecer 
alguém que apresente delírios, o primeiro passo é tentar con-
vencê-lo a buscar ajuda de um psiquiatra. “A abordagem inicial 
é difícil porque o paciente não se convence do delírio. Por isso, 
recomenda-se usar algum artifício que o leve ao consultório”, 
diz o professor. O tratamento é feito com administração de me-
dicamento psicotrópico. 

Quanto à mentira comum e corriqueira, essa está mais ligada à mo-
ral que às patologias. Quem mente no intuito de tirar vantagem, pre-
judicar outra pessoa ou não assumir um erro, corre o risco de ser 
desmoralizado e as consequências depois serão piores.

Texto: Editoria de Saúde - 
Pesquisador: Raphael Boechat da 

Universidade de Brasília

Jornal O Legado - Edição 56 - Página 6
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RADIESTESIA

Radiestesia é utilizada 
durante projeto arquitetônico 

e construção civil

Técnica ajuda na escolha de materiais a serem 
utilizados e também na posição dos ambientes

Sentir-se bem em ambientes nos 
quais vivemos ou trabalhamos. Ter 
uma boa noite de sono. Ser produ-
tivo no trabalho. Essas são algumas 
das formas de bem-estar que procu-
ramos constantemente, mas muitas 
vezes não sabemos como encontrar.

Talvez a razão desse mal-estar esteja 
na posição dos móveis do quarto ou 
em um objeto em cima da mesa de 
trabalho. Pode também ser a cor da 
lâmpada do ambiente ou a posição 
dos cômodos em relação ao terreno.

Uma técnica utilizada há alguns anos, mas ainda desconhecida por 
muitos na hora da construção de um imóvel – seja ele comercial ou 
residencial – é a radiestesia, ciência antiga trabalhada através de um 
pêndulo ou outro instrumento; por ele se faz o estudo do ambiente 
e descobre onde estão localizadas as energias prejudiciais. A partir 
daí o radiestesista, através de uma ou mais sessões (dependendo do 
caso), faz o tratamento ou indica em qual posição e localização do 
terreno a casa deve ser construída.

Durante as construções, alguns arquitetos já trabalham em parceria 

Radiestesia é utilizada durante projeto arquitetônico 
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Radiestesia é utilizada durante projeto arquitetônico 

com os radiestesistas. “É uma ciência, não é su-
perstição. Quando você encara como ciência, pas-
sa a ter mais um parâmetro para analisar [o proje-
to]. É mais um instrumento, além daqueles que já 
utilizamos”, diz o arquiteto João Carlos Leite, 43.

Quando o mapeamento das energias e também a 
aplicação de suas correções são realizados, se torna 
possível adequar as energias de móveis e imóveis, fa-
zer com que a produtividade das pessoas e empresas aumente, otimizar 
relacionamentos interpessoais e equilibrar a saúde, propiciando ambien-
tes e pessoas mais felizes.

Na construção civil é necessário que se crie uma planta benéfica à 
saúde; isso se baseia na escolha dos materiais utilizados na constru-
ção (tijolos, azulejos, etc), detecção do melhor ponto do terreno para 
a edificação, melhor localização dos cômodos para prosperidade 
material, harmonia familiar ou entre colegas de trabalho.

Mas, se a casa já foi comprada pronta, a terapia ainda assim é váli-
da. É possível fazer algumas sessões – contínuas ou independentes 
– para trazer de volta o clima tranqüilo ao ambiente.

A terapia é necessária, pois talvez os antigos moradores tenham dei-
xado energias próprias na casa. Essas energias podem não ter sido 
prejudiciais para o morador anterior, mas sim para o atual.

A relações públicas Andréa Machado, 42, utiliza a terapia há quase 
dois anos e se mostra bastante satisfeita com os resultados: “As mu-
danças são bem discretas, mas bastante presentes. Você começa a se 
sentir melhor. Muitas vezes uma visita vai à tua casa e desequilibra o 
ambiente. Muitas coisas começam a quebrar”.

Isso acontece porque todos os corpos físicos emitem e absorvem ra-
diações e energias que interagem com o corpo humano. Algumas 
dessas radiações são nocivas, outras benéficas, outras inócuas. Cada 
indivíduo tem um nível de tolerância diferente de outros. Alguns po-
dem sofrer desequilíbrios fisiológicos, outros psíquico-emocionais.
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Quando questionada se procurou a radiestesia 
porque estava com algum problema ou se que-
ria apenas se prevenir, Andréa diz: “Infelizmente, 
na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor. 
Quando você precisa é que vai atrás”.

Quem pode se tornar radiestesista?

Qualquer ser humano é capaz de ser radiestesis-
ta, pois tal trabalho é uma técnica e não apenas um dom. Basta ter 
vontade, gostar e, obviamente, estudar bastante e treinar. Alguns têm 
mais sensibilidade que outros, mas somente isso não basta. O profis-
sional é como um ginasta: quem não possui o dom, treina mais.

Os radiestesistas são pessoas que acrescentam o estudo da ciência 
à sensibilidade de percepção. Eles estão preparados para perceber 
a variação na frequência vibratória; isso é percebido pelo cérebro, 
percorre pelo corpo e através de uma contração muscular faz com 
que o pêndulo reproduza movimentos. “A isenção da vontade é im-
portantíssima”, acrescenta a radiestesista Erika Thiele, 33, que prefere 
não fazer o trabalho aos familiares e amigos próximos. Ela diz que 
é mais difícil manter a isenção nesses casos. É possível, porém bem 
mais difícil.

Trabalhando com a radiestesia desde 1993, Erika diz não ter escolhi-
do, mas ter sido escolhida pela atual profissão.

Quem pode se beneficiar com a radiestesia?

Pode se beneficiar com a radiestesia qualquer pessoa que deseja iniciar 
a construção de uma casa, prédio ou cômodo. Serve também para a 
reforma e a re-decoração de ambientes. Aqueles que já estão instalados 
podem utilizar o serviço para re-equilíbrio da energia do imóvel.

Fonte e texto: Local In Press - Ana Paula de Souza

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 11
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RADIESTESIA

Radiestesia uma opção de bem-estar

Quando ouvimos falar de Radiestesia, pêndulos e varetas, tendemos 
a nos limitar à imagem de um senhor andando pelo campo com um 
galho de árvore bifurcado em mãos, na busca do melhor local para 
perfurar a procura de água.

Ao contrário do que possam pensar, a Radiestesia consiste em uma 
técnica milenarmente antiga, mas que qualquer pessoa pode apren-
der e usufruir seus benefícios.

É verdade! É uma técnica.... e como técnica, pode ser ensinada e apren-
dida independente da sensibilidade ou espiritualidade dos alunos.

Além disso, se sabemos da existência e eficácia dessa técnica, por que 
não usar esse método de pesquisa para promovermos o bem-estar 
das pessoas ao nosso redor e inclusive de nós mesmos?
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E se é possível usar a Radiestesia para se-
res humanos, por que não a usarmos para 
a saúde dos nossos animais de estimação e 
até mesmo de nossas plantinhas de jardim?

Para explicar melhor como a Radiestesia fun-
ciona, temos que compreender que tudo que acontece com nossa saú-
de, com nossas emoções, pensamentos e espiritualidade, estão, queira-
mos ou não, armazenados no campo energético invisível que temos ao 
redor de nosso corpo.

Nesse campo energético também chamado de Aura, está a resposta 
para todos os desequilíbrios que estejamos passando, sejam físicos, 
emocionais, espirituais ou mentais.

Todos os nossos acertos e erros na vida, todas as nossas limitações e 
nossos medos, bem como o que temos de mais bonito e puro, também 
está na Aura, e é nessa Aura que a Radiestesia baseia sua pesquisa.

Todo esse processo é realizado através da mente do Radiestesista que 
está treinada para pesquisar e interpretar as ondas energéticas das 
respostas enviadas pela Aura do cliente. Ou seja, o Radiestesista trei-
nado pergunta, e a Aura do cliente responde!

Em termos mais simples, lembre-se de quando em algum momento 
de sua vida quis muito falar com alguém que não via já há algum 
tempo, e essa pessoa, como por encanto, te liga à noite ou mesmo te 
encontra na padaria da esquina!

Pois é, não existem coincidências na vida! O que pode ter acontecido 
em termos energéticos, foi um envio de um pensamento seu com o 
desejo de encontrar essa pessoa, e esse pensamento que na verdade é 
uma onda energética eletromagnética, acessou a Aura de quem você 
precisava encontrar.

E a resposta, é claro, veio como se fosse uma simples coincidência!

Radiestesia uma opção de bem-estar
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Na verdade, o que você fez foi usar sua men-
te para acessar a Aura de seu amigo. E isso é 
a base da Radiestesia!

Quando usamos a Radiestesia de forma cons-
ciente, podemos contribuir nos tratamentos 
médicos tradicionais, nas terapias de autoconhecimento, na conscien-
tização e superações de limitações desnecessárias, enfim, podemos 
contribuir para que o ser humano se sinta melhor, tanto fisicamente, 
quanto emocional, psicológica e espiritualmente.

Mas é claro que a Radiestesia não é mágica, e apenas conseguimos 
ajudar quando as leis Universais assim o permitem, respeitando o 
livre arbítrio, o momento karmático e as limitações da matéria.

Além disso, também não substitui os remédios e tratamentos médi-
cos, e sim contribui para que tenhamos maiores condições de recu-
peração, almejando maior equilíbrio e paz interior.

Texto colaboração de Valéria Avallone
Diretora do Núcleo Vidas 

– (19) 3869-1311 – Valinhos/SP

Jornal O Legado – Edição 53 – Página 7
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SAÚDE

Cuidados especiais durante a gravidez 

A gravidez traz alterações hormonais no organismo que causam 
algumas mudanças no corpo. É normal que algumas mulheres se 
sintam feias e pouco desejadas devido ao aumento de peso e trans-
formações características dessa fase. Algumas gestantes, por falta de 
informação, deixam de se cuidar por medo de afetar o bebê, mas 
existe substância adequada para o uso das gestantes, sem causar ne-
nhum problema para a saúde ao bebê.
No final da gravidez e até o quarto ou quinto mês após o parto é 
natural acontecer queda de cabelo (eflúvio telógeno). O problema 
pode ser tratado com medicamentos para reduzir a queda e estimu-
lar o crescimento. Neste período, a pele também sofre mudanças. 
Para combater a acne, que aparece durante a gravidez, é possível 
usar ativos sebonormalizantes suaves que modulam a atividade se-
bácea. Para controlar os melasmas (manchas escuras comuns no 
rosto) é indicado o uso de substâncias com despigmentante para 
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ajudar no clareamento. Como a pele fica 
mais disposta ao aparecimento de man-
chas é indispensável o uso de protetor e 
bloqueador solar diariamente. 
Os seios também são vítimas das transfor-
mações hormonais, que ocorrem no corpo 
da mulher grávida. Eles perdem a elasticidade e a firmeza por causa 
dos problemas hormonais e das variações de peso. O uso de um der-
mocosmético é indicado para reverter esse processo, com resultados 
rápidos e efetivos. As estrias, temor de todas as mulheres, geralmen-
te, aparecem no abdômen, seios, braços e dorso. É mais comum em 
peles brancas e pessoas com predisposição genética. No final da gra-
videz, elas podem apresentar um aspecto branco mais suave. E para 
ajudar no processo de regressão é necessário o uso diário de substân-
cias causadoras da síntese de colágeno e elastina.
A celulite também pode aparecer durante a gestação. O uso de um 
bom creme anticelulite e algumas sessões de drenagem linfática po-
dem ajudar a minimizar ou desaparecer o problema. Ela minimiza 
a retenção de líquidos durante o período, desde que realizada com 
movimentos lentos e suaves. A indicação é de uma vez por semana 
e no mês final da gestação duas vezes por semana, pois a retenção é 
maior. Todos os tipos de tratamentos devem ser indicados e acompa-
nhados por um especialista.

Fonte e texto: Editoria de Saúde - Silvana Nogueira

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 12
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SAÚDE

Doença do Beijo (mononucleose) 
atinge 60% da população brasileira 

Nos últimos tempos, sucessos como “Já sei namorar”, interpretado 
pelos Tribalistas, e “Ela só pensa em beijar”, gravado por MC Leo-
zinho, ficaram na boca do povo, ilustrando uma realidade cada vez 
mais forte entre os jovens brasileiros: eles gostam muito de beijar. 
Que beijar é bom, ninguém discute. Mas é preciso ficar alerta, já 
que algumas doenças podem ser transmitidas pelo beijo. Uma delas, 
muito comum, mas pouco conhecida, é a monocleose. 
A Doença do Beijo, como é conhecida popularmente, é uma síndro-
me infecciosa que acomete principalmente indivíduos entre 15 e 25 
anos. Ela é causada pelo vírus Epstein-Barr, que atua sobre os linfó-
citos do organismo. “A doença é frequentemente confundida com a 
gripe, por apresentar sintomas como febre alta, odinofagia (dor du-
rante a deglutição dos alimentos), tosse, artralgias (dor nas articula-
ções), cansaço, falta de apetite, dor de cabeça, calafrios, desconforto 
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abdominal, vômitos e dores musculares. A 
mononucleose, no entanto, não apresenta 
sintomas respiratórios”, explica a patologis-
ta Flávia Segatto, do Pasteur/Diagnósticos 
da América. 
Cerca de 60% da população adulta tem 
exame que comprova a infecção prévia, mas a maioria desconhece. 
“A mononucleose é conhecida como Doença do Beijo não apenas 
por ser transmitida ao beijar, mas também pelo fato das amídalas 
ficarem muito hipertrofiadas e quase se tocarem”, explica o infecto-
logista Jaime Rocha, também do corpo clínico do Pasteur/Diagnós-
ticos da América. 
Enquanto a gripe possui vacina e tem tratamento antiviral específico, 
o mesmo não ocorre com a mononucleose. A infecção é controlada 
pelo próprio organismo depois de duas semanas, mas nesse período 
pode ser transmitida. “O paciente recupera-se espontaneamente, po-
rém uma pequena proporção de doentes necessita de meses. Sendo 
autolimitada, é uma doença que pode passar sem diagnóstico confir-
mado caso o paciente não procure serviço médico adequado e faça 
os exames corretamente”, explica Dra. Flávia. 
Os efeitos da doença são combatidos com analgésicos e antitérmicos. 
Como não existe tratamento ou vacinas específicas, não há uma pro-
teção efetiva contra o vírus. Por isso, na época do carnaval ou após 
grandes eventos, é possível notar um aumento de casos da doença. 
“A eliminação do vírus ocorre principalmente pela saliva do paciente 
sintomático, mas mesmo pacientes completamente assintomáticos 
podem ser fonte de contágio”, lembra Dr. Jaime.

Fonte e texto de Andressa Mundim - Editoria de Saúde

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 6
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SAÚDE HOLÍSTICA - Elisabet Eva Monogios

A Síndrome de Burnout  
na visão da Medicina Esogética 

Método Peter Mandel

“Burnout” é uma denominação nova para diversas formas de doen-
ças que desde sempre existiram, como estresse profissional, exaustão 
emocional, avaliação negativa de si mesmo e do ambiente, depres-
são e principalmente medo. Esta síndrome é mais frequente entre 
empresários, executivos, médicos, enfermeiros, professores e pessoas 
que lidam diariamente com o grande público.
O termo “Burnout” é uma composição de burn=queimar e out=termi-
nar. Podemos comparar a síndrome de Burnout com uma vela acesa 
tendo uma chama forte inicialmente, que vai enfraquecendo lenta-
mente e quando apaga finalmente, deixa um vazio, uma escuridão.
Assim é o Burnout – estamos cheios de energia, abusando dela e que 
acaba se consumindo lentamente até chegar a um estado de vazio total.
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A primeira fase do Burnout, principalmente de 
empreendedores, é o desejo de vencer, ter metas 
definidas, na profissão, nos negócios e na vida 
particular, principalmente. Estas pessoas fazem 
de tudo para serem imprescindíveis no seu em-
prego ou no seu ambiente, procurando melhorar sempre, em de-
trimento de sua saúde, de sua vida privada e sem que haja fases 
intermediárias de relaxamento. Estas pessoas nunca têm tempo, 
planejando já à noite os detalhes para o dia seguinte, levando este 
“estresse mental” para a cama. Em consequência não conseguem 
mais ter um sono tranquilo e rítmico, acordando de manhã já can-
sados – mas o dever chama. Nesta fase a chama da vela ainda quei-
ma forte, estamos ainda cheios de energia.
Na segunda fase o desgaste de energia aumenta gradativamente, 
acarretando ao longo do tempo uma diminuição de suas energias. A 
chama fica mais fraca com a perda de sentimentos positivos frente 
aos colegas, aos empregados, aos clientes e ao público em geral. Apa-
rece o sentimento de estar sendo aproveitado, mas, pelo medo de 
perder o emprego ou a clientela, continuam no mesmo ritmo. A isto 
aparecem sentimentos conflitantes para com o parceiro ou a família. 
Impaciência, agressões, desconfiança, intolerância e humor variável 
são sintomas comuns. Aparecem falhas de memória e concentração 
e a dificuldade de tomar decisões. Com o tempo estas pessoas criam 
uma imagem negativa de si mesmos, com sentimentos de culpa, im-
potência, desânimo, tendo a impressão que os problemas são cada 
vez maiores, sem solução à vista. 
Na terceira fase aparecem problemas e sintomas de doença. O sistema 
imunológico enfraquece e as pessoas se queixam dos mais variados 
problemas físicos sem que uma investigação médica possa dar um 
diagnóstico preciso. O diagnóstico nestes casos é “problemas psicos-
somáticos”, com a prescrição de uma variedade de medicamentos. 
Este estado, poderíamos chamar de “enfarto da alma”. Estas pessoas 
não têm mais fogo, a chama apagou, tudo fica escuro, levando às 
mais profundas depressões, ou surtos psicóticos e os mais variados 
problemas de saúde física.
Apesar do acima descrito, todos nós estamos sujeitos à Síndrome 

A Síndrome de Burnout na visão da Medicina Esogética
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do Burnout, e não somente devido à luta pela 
sobrevivência na conjuntura atual, mundial. Te-
mos medo de perder o emprego, de não poder-
mos nós sustentar e a nossa família, de fracassar 
nos negócios. As responsabilidades são inúme-
ras e, quando não conseguimos arcar com os nossos compromis-
sos, entramos em depressão, em pânico. A violência é um sintoma 
de pânico em muitos casos, porque não somos mais capazes de 
encontrar uma luz no fim do túnel. E isto é uma síndrome geral e 
mundial, não somente de nós brasileiros.

Os primeiros sintomas da síndrome de Burnout são:

Sono irregular e insônia, levando a um cansaço crônico, com a con-
sequente falta de energia e dificuldade de concentração.
É durante o sono, quando não estamos pensando, sentindo e agindo, 
que o nosso cérebro é capaz de se regenerar. Temos quatro ondas 
cerebrais, a saber: a onda beta vibra no estado de vigília; a onda alfa 
vibra em um estado de total relaxamento; a onda theta é responsável 
pelo sono leve, as fases REM (rapid eye movements) de sonhos e a 
onda delta pelo sono profundo, as fases não-REM.
É muito importante que estas duas últimas fases se alternam ritmica-
mente durante o sono, porque nas fases REM, quando sonhamos, o 
nosso cérebro e nosso sistema nervoso se regenera, enquanto durante 
as fases do sono profundo o corpo e as suas células se regeneram. Estas 
duas fases se repetem em ritmos de cinco a sete vezes durante a noite. 
Todos nós sonhamos, apesar de muitas pessoas não se lembrarem de ter 
sonhado. Portanto, um sono irregular, sem os necessários ritmos, não 
regenera nem o cérebro e nem o corpo, levando aos sintomas acima.
Lembrarmos dos sonhos (e não a interpretação dos mesmos), é im-
portante, porque no decorrer do tempo os ritmos se normalizam. 
Um primeiro tratamento na visão da Medicina Esogética seria a “Te-
rapia dos Sonhos”, pela qual podemos provocar sonhos específicos 
com pequenas manipulações na pele a noite antes de dormir.
Outro método para regular estes ritmos do sono é a “Terapia de Indu-
ção” de ondas cerebrais. Esta terapia é feita com um aparelho concebi-

A Síndrome de Burnout na visão da Medicina Esogética
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do primeiramente pela firma Vega e aperfeiçoado 
por Peter Mandel e Robert Fuess e induz o cérebro 
a vibrar nos ritmos harmoniosos durante o sono.
Todos os problemas dos ritmos do sono apresen-
tam tensões no plexo solar, o que é um indício 
que conflitos conscientes e inconscientes são difíceis de serem assi-
milados. Pelo que parece, todas as formas de doenças, físicas e psí-
quicas, começam por um plexo solar em permanente tensão.
Para tratarmos da síndrome de Burnout devemo-nos preocupar 
principalmente com a mente do paciente. É muito importante in-
vestigar conflitos ou traumas desde a mais tenra infância. Pela visão 
da Medicina Esogética, traumas e conflitos da infância costumam 
acompanhar-nos durante a vida toda nas mais variadas situações da 
vida adulta. E aqui é necessário mencionar o Sistema Límbico, uma 
unidade funcional do cérebro que organiza as nossas emoções, os 
nossos sentimentos e é o arquivo das informações das nossas memó-
rias. O sistema límbico está em contato com partes do nosso sistema 
nervoso neuroendócrino e autônomo.
No nosso caso, o que interessa para o tratamento do Burnout, é a 
Amígdala e o Hipocampo – partes do sistema límbico. A Amígdala é, 
em curtas palavras, a área de expressão das emoções, como a tristeza 
e o medo, e também da memória de longo prazo, do comportamento 
social e sexual e das agressões. O Hipocampo é a conhecida “região 
da memória” de curto e médio prazo. Ela torna o indivíduo capaz de 
lembrar, por exemplo, dos acontecimentos de ontem. O sono REM, 
fase em que acontecem os sonhos, estimula o Hipocampo. Quando 
a pessoa dorme, surgem fragmentos dessa memória. A memória de 
trabalho está ligada a esta região, onde também ocorre o aprendiza-
do de novas informações.
Pela Medicina Esogética, temos vários tratamentos para harmoni-
zar e equilibrar o Sistema Límbico através da Cromopuntura (parte 
principal da Medicina Esogética), da Terapia de Indução e de cris-
tais, especificamente confeccionados para este fim, pela firma Sva-
rovski, na Áustria. Para mencionar somente alguns tratamentos, são 
eles: A Harmonização Cerebral, o equilíbrio do Cérebro Cognitivo e 
Emocional, Resolução de Conflitos, a Terapia Pré Natal, e a Terapia 

A Síndrome de Burnout na visão da Medicina Esogética
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Oftalmotropogenética, entre outros.
A Terapia Oftalmotropogenética (TOG), desen-
volvida por Peter Mandel, tem por base a Iridolo-
gia. Há muito tempo, desde o início do século 20, 
foi comprovado que a nossa íris reflete todos os 
órgãos físicos e sistemas corporais, como também o estado mental do 
indivíduo. O Írisdiagnóstico hoje é largamente difundido, mas o tra-
tamento é feito principalmente pela Homeopatia e outros tratamen-
tos naturais. Peter Mandel, conhecedor da Iridologia, teve a brilhan-
te ideia de transferir o mapa da íris, naturalmente aumentado, para 
a testa, podendo os vários problemas diagnosticados serem tratados 
com cromopuntura numa mesma sessão. Este tratamento, comprova-
do com milhares de casos, está sendo difundido hoje mundialmente.
Voltando ao tema Burnout, numa última etapa, quando o nosso 
sistema físico e mental está num ponto crucial, aparecem muitos 
sintomas como, arritmia, taquicardia, tensão cervical, ou da coluna 
em geral, hepatopatias, gastrite, cefaleias, nevralgias, problemas da 
pele e outros mais, além de o sistema nervoso em geral. É nestes ca-
sos, além dos tratamentos mencionados anteriormente, que a TOG 
é uma ferramenta poderosa. É claro que um bom diagnóstico pela 
nossa medicina moderna, não deve ser descartado, principalmente 
quando se trata de problemas cardíacos. Entretanto, muitas vezes os 
problemas são tão difusos, sem um diagnóstico preciso, que o vere-
dicto muitas vezes é “problemas psicossomáticos” ou “Distonia Ve-
getativa”. Nestes casos a TOG, como também os outros tratamentos 
mencionados acima, são sempre um tratamento suave, não invasivo 
e sem contraindicação. 
Naturalmente, para começar qualquer tratamento, não somente da 
síndrome de Burnout, é necessário que o terapeuta faça um bom 
diagnóstico, além de uma anamnese extensa. O grande problema 
da síndrome de Burnout, como também de outras doenças degene-
rativas, é que é um tratamento longo, porém eficiente. As pessoas 
neste estado são normalmente as pessoas que não têm tempo a per-
der e preferem tomar uma gama de medicamentos, que somente 
mascaram o problema, sem uma cura definitiva. A pessoa com a 
síndrome de Burnout deve estar disposta a fazer uma análise, da-

A Síndrome de Burnout na visão da Medicina Esogética
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quilo que está acontecendo, retroceder ao pas-
sado, e mudar de enfoque e atitudes que a pro-
vocaram. Nenhum médico, terapeuta ou guru 
é capaz de curar alguém, se esta pessoa não está 
disposta a colaborar na sua cura. Nós, terapeutas 
ou médicos, somos somente uma ferramenta que podemos ajudar 
durante algum tempo o indivíduo, aconselhando e tratando, porém, 
é a própria pessoa que decide qual rumo tomar daqui para o futuro. 

Texto de: Elisabeth Eva Monogios - 
Cromopunturista e Terapeuta Holística 

(11) 3836-7958
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SAÚDE - Dra. Aziza Noguchi

Cuidando de bebês e crianças
para um futuro melhor

Todos os pais deveriam estar bem conscientes que a concepção, gesta-
ção e nascimento de uma criança são eventos milagrosos e misteriosos. 

Quando olhamos para os olhos de um recém-nascido somos toca-
dos pelo maravilhoso milagre da vida que se expressa claramente, 
seja qual for a sua condição.

O trabalho com bebês é uma oportunidade única de resolver vários 
problemas que podem ficar registrados desde muito cedo e podem 
afetar todo o seu desenvolvimento e potencial no futuro.

Existem muitas modalidades de terapias alternativas naturais que 
podem diminuir e eliminar a necessidade de medicamentos, cirur-
gias e tratamentos radicais em diversos casos.
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A Terapia Craniossacral é uma terapia manual 
usada para o restabelecimento da saúde em to-
das as idades, em condições agudas e crônicas, 
em gestantes e pós-parto. 

É um tratamento extremamente seguro e não invasivo, muito eficaz 
e adequado para bebês e crianças. 

Usando toques suaves, o terapeuta craniossacral vai estimular a capaci-
dade inerente de auto cura do corpo e devolver o movimento da chama-
da Respiração Primária, o ritmo craniossacral, para os locais afetados, 
trazendo a potência terapêutica do Sopro da Vida existente no fluido 
cerebrospinal. Estes conceitos originais foram elaborados pelo Dr. Su-
therland, osteopata americano que criou a Osteopatia Craniossacral e 
vêm sendo desenvolvidos por diversos médicos e osteopatas atuais.

As diferentes abordagens de Terapia Craniossacral têm em comum 
o profundo respeito pelos mecanismos naturais de cura e a consi-
deração do corpo como um todo, reconhecendo a matriz de Saúde 
que mantém o funcionamento dos sistemas em equilíbrio constante, 
desde a concepção até a morte.

Parto e nascimento

No corpo, podem existir áreas de restrições, compressões ou tensões 
que estão impedindo o funcionamento correto dos órgãos, músculos, 
nervos, vasos sanguíneos e tecidos em geral. Estas restrições podem 
ser resultantes de infecções, inflamações, acidentes, tensões emocio-
nais e patologias, ou ainda, causadas pelas compressões e pressões 
que acontecem no processo do parto durante a passagem do bebê 
pelo cérvix e canal de nascimento. 

Durante o processo do nascimento, a cabeça do bebê precisa se 
amoldar para poder atravessar a pélvis da mãe. 

Os ossos cranianos se sobrepõem uns aos outros para se acomoda-

Cuidando de bebês e crianças para um futuro melhor
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rem e após o nascimento, esta situação é cor-
rigida naturalmente. Quando a correção não 
acontece, esta situação de sobreposição ou mal 
posicionamento ósseo pode interferir com o 
funcionamento adequado de nervos cranianos, 
originando sintomas como cólicas, problemas na respiração, deglu-
tição, digestão, sensoriais e motores.

Os partos difíceis como fórceps, cesariana, parto prolongado e a vá-
cuo podem provocar danos emocionais e físicos, especialmente na 
região do crânio do bebê. Os casos mais graves podem resultar em 
paralisia cerebral, autismo e epilepsia; os menos graves em dislexia, 
dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, alergias e asma, sem-
pre comprometendo o bem-estar geral.

A cesariana é um procedimento que pode salvar vidas, mas também 
pode causar um choque no bebê pela mudança de pressão repentina 
no momento da incisão, e uma tendência maior a desenvolver pro-
blemas durante a infância. 

Os efeitos de um trauma de nascimento podem originar várias com-
plicações e sintomas físicos, emocionais e psicológicos, afetando o 
recém-nascido e toda a dinâmica familiar. Mesmo problemas co-
muns como dificuldades digestivas e respiratórias, cólicas e infecções 
de ouvido, podem persistir e desenvolver outros distúrbios.

A terapia craniossacral deveria ser feita o mais cedo possível, porque 
o crânio e a estrutura corporal estão constantemente crescendo, fu-
sionando e consolidando padrões que ficam registrados neles, cau-
sando dores e disfunções até na idade adulta.

Bebês saudáveis, crianças felizes 

Em algumas maternidades da Inglaterra e dos Estados Unidos, as 
parteiras e enfermeiras aplicam a Terapia Craniossacral nos recém-
-nascidos, sob a supervisão dos obstetras. 

Cuidando de bebês e crianças para um futuro melhor
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Os bebês podem ser tratados no colo das mães, 
sem serem perturbados se estiverem dormindo e 
sem a necessidade de tirarem as roupas e fraldas.

O tratamento restabelece o equilíbrio no 
sistema craniossacral, restaurando a saúde e o funcionamento 
apropriado das partes afetadas, de maneira suave e prazerosa, 
acalmando e confortando.

Seria ideal que todos os bebês recebessem um tratamento de cra-
niossacral de terapeutas devidamente qualificados, para minimizar 
ou eliminar as repercussões das dificuldades de nascimento e au-
xiliar na construção da sua saúde; já as crianças deveriam receber 
tratamentos periódicos durante seu desenvolvimento para facilitar o 
processo do crescimento.

Certamente, ajudando os bebês e crianças a resolverem padrões de 
estresse, desconforto e desequilíbrios o mais cedo possível, estamos 
criando um futuro melhor onde estes seres especiais vão poder de-
senvolver seu potencial completo, contribuindo para uma geração 
mais amorosa, feliz e saudável.

Texto colaboração de Aziza Noguchi, 
cirurgiã dentista, terapeuta e professora 
de Terapia de Integração Craniossacral

(11) 3885-4898
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TERAPIA - Dra. Aziza Noguchi

Integração Craniossacral, 
a terapia do toque suave

A Terapia Craniossacral é uma modalidade de terapia manual 
que promove condições ótimas de saúde, encorajando a vitali-
dade e o bem-estar geral, regulando o funcionamento do siste-
ma nervoso central e autônomo, usando toques leves e manipu-
lações não invasivas.de tecidos e fluidos corporais. 
São muitos os seus benefícios para o tratamento de proble-
mas físicos agudos e crônicos, como terapia de apoio em si-
tuações de estresse, dificuldades psicológicas e emocionais, 
e também para melhorar a qualidade de vida por promover 
uma integração do corpo, mente e espírito.
É uma terapia complementar que pode auxiliar nas dores agu-
das e crônicas; enxaquecas; problemas visuais e auditivos; la-
birintites; zumbidos nos ouvidos; problemas de coluna, hér-
nias de disco e calcificações; problemas menstruais, digestivos 
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e circulatórios; dificuldades de aprendizado; 
autismo; distúrbios de ATM; desequilíbrios 
psico-emocionais como depressão, cansaço 
crônico, ansiedade, insônia e no suporte a 
tratamento de traumas, choques e acidentes.
É indicada também como terapia preventiva por aumentar 
a resistência do sistema imunológico e a capacidade de auto 
cura natural do corpo, ajudando nas questões de envelheci-
mento e desequilíbrios hormonais.
 

Sistema Craniossacral

O sistema craniossacral é formado pelo liquor (fluido cere-
brospinal), as meninges, os ossos cranianos e o osso sacro na 
base da coluna vertebral. 
O tratamento visa liberar as restrições que estejam impedindo o fun-
cionamento adequado do sistema craniossacral, podendo originar os 
problemas citados anteriormente.
Melhorar o funcionamento do sistema craniossacral significa melho-
rar a circulação do liquor que flutua ritmicamente entre as meninges 
ao redor do cérebro e ao longo de toda coluna vertebral. 
Dr. Sutherland, pai da osteopatia craniana, considerava o liquor 
como “luz líquida” que carrega a energia da vida, conferindo a ele 
propriedades curativas distintas: ” O liquor e’ o ponto de encontro 
entre o sopro da vida e o corpo, e’ onde o físico e o espiritual se 
unem, a essência que conduz o princípio de vida pelo corpo, como a 
seiva vital em uma árvore.”

Terapia Craniossacral no Brasil e no mundo 

Principalmente nos Estados Unidos e Europa, a terapia craniossacral 
é a terapia alternativa que mais vem crescendo, graças aos resultados 
clínicos satisfatórios no tratamento e prevenção de bebês, crianças, 
adultos e idosos, não apresentando contraindicações, desde que pra-
ticadas por profissionais devidamente treinados.
Dependendo do país e suas leis, existem associações e regula-

Integração Craniossacral, a terapia do toque suave
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mentos diferentes, sendo que no Brasil existe 
a Portaria 397 de 09/10/2002 do Ministério 
do Trabalho e Emprego que aprovou na Clas-
sificação Brasileira de Ocupações (CBO), a 
craniossacral (ou cranio-sacral). Atualmente, 
existem algumas vertentes de terapia craniossacral: 

1. A abordagem biomecânica e funcional onde são usados protoco-
los e técnicas de manipulações de estruturas físicas; 

2. A liberação somatoemocional que trabalha com a expressão de 
emoções guardadas na memória tissular; 

3. A abordagem biodinâmica que considera o ser humano em sua to-
talidade e trabalha a favor das forcas inerentes de criação e manuten-
ção da saúde, usando a compreensão do Sopro da Vida e da Respi-
ração Primária conforme o pensamento original do Dr. Sutherland. 

Terapia de Integração Craniossacral 

A Terapia de Integração Craniossacral tem um abrangente programa 
original que unifica e engloba estas diferentes abordagens e protoco-
los, situando a relação paciente-terapeuta em uma atmosfera amo-
rosa que considera as necessidades e limites de cada paciente para a 
aplicação das técnicas, manipulações e posturas.
Unindo as técnicas biomecânicas do Dr. John Upledger e os concei-
tos osteopáticos da biodinâmica do Dr. James Jealous, a Integração 
Craniossacral oferece um trabalho terapêutico atualizado e comple-
to, por meio de um toque suave, preciso e altamente perceptivo.

Texto colaboração de Dra. Aziza Noguchi, 
cir. dentista e professora de Integração Craniossacral 

(11) 3885-4898 

Jornal O Legado - Edição 55 - Página 6
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SAÚDE QUÂNTICA

Libertando-se do cárcere emocional

Vivemos num período onde todas as emoções estão se aflorando. 
Você pode senti-la à flor da pele, é momento de se libertar de todos 
medos, angústia, traumas e dores. É momento de se libertar do cár-
cere das emoções. Emoções estas que nos aprisionam, nos sufocam, 
nos impedem de sermos aquilo que realmente gostaríamos de ser. Há 
anos a psicologia e todas as demais ciências que investigam a relação 
da mente e corpo, vem insistentemente afirmando que as emoções, 
os sentimentos, são geradores, co-criados das doenças e limitações.
Você pode e deve ser libertar de tudo que te amarra que te entristece 
e acima de tudo que te deixa doente. Especialistas em diversas áreas 
são unânimes em afirmar que quando uma pessoa manifesta em si 
o pensamento positivo e planta ações positivas, seu mundo interior 
muda e por consequência o seu exterior também, porém quando es-
sas ações, pensamentos e emoções são negativas, elas também criam 
uma realidade de doenças e sofrimento. Muitas vezes não nos da-
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mos conta de como um desejo pode mudar 
nossas vidas e não pense que somente de-
sejar pode nos trazer um mal ou bem, mas 
guardar sentimentos negativos pode criar 
uma realidade de doenças e sofrimentos. 
Você já percebeu que os momentos em que 
ficou gripado, eram momentos onde estava sobrecarregado de ações 
e pensamentos que o deixava cansado e estressado, e que muito pro-
vavelmente você deve ter dito: Preciso de um tempo para por minha 
cabeça em ordem? Será que com a gripe, você não conseguiu uns 
dias de cama para descansar e pensar em você apenas! Vamos esta-
belecer uma relação entre a doença e a emoção, observe na descrição 
abaixo:

Relação Doença X Emoção:

AMIGDALITE: Emoções reprimidas, criatividade sufocada.
ARTERIOSCLEROSE: Resistência. Recusa em ver o bem. 
ARTRITE: Crítica conservada por longo tempo. 
ASMA: Sentimento contido, choro reprimido. 
BRONQUITE: Ambiente família inflamada. Gritos, discussões. 
CÂNCER: Mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo.
DERRAME: Resistência. Rejeição à vida. 
DIABETES: Tristeza profunda. 
DIARRÉIA: Medo, rejeição, fuga. 
DOR DE CABEÇA: Autocrítica falta de autovalorização
FRIGIDEZ: Medo. Negação do prazer. 
GASTRITE: Incerteza profunda. Sensação de condenação. 
HEMORROIDAS: Medo de prazos determinados. Raiva do passado.
LABIRINTITE: Medo de não estar no controle.
MENINGITE: Tumulto interior. Falta de apoio. 
NÓDULOS: Ressentimento, frustração. Ego ferido.
PNEUMONIA: Desespero. Cansaço da vida. 
PULMÕES: Medo de absorver a vida. 

Libertando-se do cárcere emocional
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RESFRIADOS: Confusão mental, desor-
dem, mágoas.
RINITE ALÉRGICA: Congestão emocio-
nal. Culpa, crença em perseguição.
RINS: Crítica, desapontamento, fracasso. 
SINUSITE: Irritação com pessoa próxima. 
TUMORES: Alimentar mágoas. Acumular remorsos. 

Fonte: livro “A doença como caminho”, 
de Thorwald Dethlefsen e Rüdiger Dahlke

A grande questão é que poucos se dão conta disso e muitos não con-
seguem enxergar essa relação. Sabe por quê?
Porque dentro deles existem amarras, bloqueios emocionais que fo-
ram criados em diversos momentos de sua vida, que os fazem pa-
rar, e não permitem que mudem. Essas pessoas são prisioneiras de 
si mesmas incapazes de dar o próximo passo, de vencer as barreiras 
por elas impostas.
Hoje vivendo no mundo da real, ação e reação devem nos posicionar 
diante de nossos reais desejos, tomar posse daquilo que realmente 
queremos e buscar meios para que isso aconteça. Busque se libertar 
e queira uma nova vida. Queira ser saudável e feliz!
Para essas pessoas a terapia quântica tem muito a oferecer, pois é 
uma técnica que se utiliza de comandos mentais e verbalizados, cria-
dos a partir de uma frequência vibracional e com intensão objetiva e 
determinante, focando sempre na origem da sensação de mal-estar.
Esses comandos quando verbalizados, geram uma movimentação 
energética de tamanho punho e pulso que age diretamente em todos 
os níveis energéticos, camadas e existências do ser, corrigindo os blo-
queios, anestesiando, reescrevendo as emoções e acontecimentos de 
forma a libertar a pessoa de seus traumas e conflitos, dando a ela pés 
para caminhar por sua própria vida.
Você deve se perguntar como que comandos verbalizados podem 
mudar uma situação? Como já dissemos anteriormente, vivemos na 
era da ação e reação, quando dizemos algo, fazemos uma vibração 

Libertando-se do cárcere emocional
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Libertando-se do cárcere emocional

energética através destas palavras, quanto dizemos as mesmas pa-
lavras através de comandos registrados, geramos um milhão de ve-
zes essa energia e, portanto, modificamos os padrões vibracionais ao 
nosso redor, é a Teoria quântica sendo aplicada!
Da mesma forma que pensamentos positivos exercidos com frequ-
ência criam realidades, esses comandos quânticos modificam pa-
drões e permitem a libertação do cárcere emocional.
É uma técnica utilizada com bastante eficácia na cura e melhorias 
de qualidade de vida de inúmeros males como: ansiedade, angústia, 
tristeza, ciúmes, estresse, fobias, tiques nervosos, timidez, explosão 
de raiva, ranger dos dentes noturnos, dores de origem desconhecida, 
tristeza, fobias, pânico, entre outras.
Liberte-se de suas emoções, liberte-se das amarras que o impedem 
de viver a plenitude da vida. Mude-se e crie a sua própria realidade.

Texto colaboração de Melissa Brenelli - 
Terapeuta do Núcleo Vidas Espaço Terapêutico

Jornal O Legado - Edição 57 - Página 10
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SAÚDE - Dra. Aziza Noguchi

O sopro da vida e 
a respiração primária

No início do século 20, um jovem americano estudante de osteopa-
tia, Dr. William Sutherland, teve um grande insight ao observar os 
ossos temporais em um crânio humano: “biselados como as guelras 
de um peixe e indicando uma respiração primária”.
Este pensamento original levou Sutherland a explorar e comprovar 
que as suturas cranianas podiam permitir movimentos rítmicos, 
perceptíveis através de palpação.
Depois de anos de pesquisas, ele concluiu que estes movimen-
tos são produzidos por uma força inerente do corpo que ele 
chamou de Sopro da Vida: “O cérebro humano é um motor; o 
Sopro da Vida é a faísca de ignição do motor, algo que não é 
material, que nós não podemos ver”.
Esta é a força fundamental que orienta o funcionamento adequa-
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do do corpo, desde o momento da con-
cepção até a morte.
“E Deus criou o homem da poeira do 
solo, e respirou nas suas narinas o sopro 
da vida; e o homem tornou-se um espíri-
to vivo” – Gênesis 2:7
O Sopro da vida gera uma força vital 
primária que se expressa no sistema humano nos movimentos 
rítmicos dos tecidos vivos, mantendo a saúde e ordenando os 
processos fisiológicos.
Existem conceitos semelhantes em outras tradições de medicina: o 
conceito de Chi, na medicina chinesa; Ojas, na medicina ayurvédica; 
ou Vento das Forças Vitais, na medicina tibetana.
Além disso, Sutherland descobriu que os movimentos dos ossos cra-
nianos estão relacionados aos movimentos sutis que envolvem uma 
rede de tecidos inter-relacionados e fluidos no centro do corpo, in-
cluindo o liquor (fluido cerebrospinal), o sistema nervoso central, as 
meninges e o osso sacro. Estas estruturas formam o chamado Siste-
ma da Respiração Primária ou Sistema Craniossacral.

Movimento das marés: Respiração Primária
 
A potência do Sopro da Vida é transmitida ao liquor gerando 3 
tipos de ritmos ou marés, percebidos como flutuações dentro 
dos fluidos e tecidos do corpo: o impulso rítmico craniano, a 
maré média e a maré longa.
Estes ritmos são expressões da saúde, chamadas de Respiração 
Primária. Cada maré possui ciclos de inalação e exalação dife-
rentes umas das outras, com características distintas e manei-
ras de percepções variadas.
No estado de saúde ideal, todos os tecidos e fluidos expressam estes rit-
mos com equilíbrio e simetria, e o liquor se manifesta como uma flutu-
ação longitudinal, movida pela ignição da potência do Sopro da Vida.
Segundo os estudos atuais do Dr. James Jealous, o Sopro da Vida car-
rega a Matriz Original, o registro essencial da Saúde, presente desde 
o momento em que as células do embrião começam a se diferenciar.

O sopro da vida e a respiração primária
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O processo contínuo de criação, faz com 
que todas as células possam expressar 
sua capacidade de regeneração e integri-
dade nos tecidos que se desordenaram e 
foram afetados por patologias, em qual-
quer momento da vida.
Quando as expressões rítmicas do So-
pro da Vida estão congestionadas e restringidas, este principio 
básico de regeneração está impedido de se manifestar, e então, 
a saúde fica comprometida.

Movimento e Saúde

O tratamento craniossacral encoraja as expressões da Respira-
ção Primária, restaurando os movimentos nos locais de inér-
cia, congestão e restrição.
É uma terapia manual extremamente segura e eficaz, podendo 
ser aplicada em qualquer idade, desde recém-nascidos a ido-
sos, gestantes e pós-partos.

Os princípios básicos da terapia craniossacral são:

· A vida se expressa como movimento
· Existe uma clara relação entre movimento e saúde.

A intenção do tratamento é facilitar a expressão do Sopro da Vida 
e melhorar a capacidade de cura e equilíbrio do próprio corpo, por 
meio de toques suaves e manobras não invasivas, usando as mãos de-
vidamente treinadas na percepção e diferenciação destes movimen-
tos saudáveis e dos padrões de restrições e tensões.
Principalmente nos Estados Unidos e Europa, a Terapia Craniossa-
cral é a terapia alternativa que mais vem crescendo, graças aos re-
sultados clínicos satisfatórios no tratamento e prevenção de bebês, 
crianças, adultos e idosos, não apresentando contra indicações, des-
de que praticadas por profissionais devidamente treinados.
Existem maternidades na Inglaterra e Estados Unidos onde o te-

O sopro da vida e a respiração primária
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rapeuta craniossacral, sob a supervisão 
do obstetra, trata de recém-nascidos para 
prevenir problemas decorrentes da gesta-
ção e parto, já que pesquisas da Dra. Viola 
Frymann demonstraram a relação entre a 
alta porcentagem de bebês com distúrbios 
no sistema craniossacral  e o desenvolvi-
mento de sintomatologia.

Terapia Craniossacral

Atualmente, existem algumas vertentes da Terapia Craniossacral: a 
abordagem biomecânica e funcional onde são usados protocolos e 
técnicas de manipulações de estruturas físicas; a liberação somato-
emocional que trabalha com a expressão de emoções guardadas na 
memória tissular; e a abordagem biodinâmica que considera o ser 
humano em sua totalidade e trabalha a favor das forcas inerentes de 
criação e manutenção da saúde, usando a compreensão do Sopro da 
Vida e da Respiração Primária conforme as hipóteses do Dr. Suther-
land e estudos posteriores do Dr. Jealous. 
A Terapia de Integração Craniossacral tem um programa abrangente 
original que unifica e engloba estas diferentes abordagens e protoco-
los, situando a relação paciente-terapeuta em uma atmosfera amoro-
sa de aceitação, levando em conta as necessidades e limites de cada 
paciente para a aplicação das técnicas. 
O tratamento craniossacral leva em consideração a tentativa do cor-
po em lidar com a doença da melhor maneira possível e trabalha a 
favor da fisiologia individual do corpo, melhorando os mecanismos 
naturais de auto cura em direção à saúde e integração.
Equilibrando o sistema nervoso autônomo, a terapia de Integração 
Craniossacral também promove um profundo relaxamento e um es-
tado de quietude e harmonia.

Texto de Aziza Noguchi - cirurgiã dentista e 
professora de Integração Craniossacral - (11) 3885-4898
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TERAPIA -  Dr. Osvaldo Coimbra Jr.

Reflexo de nossas escolhas

Parece que a maioria das pessoas, mesmo as mais cultas e informa-
das, estão fazendo questão de fingir que não estão entendendo o que 
está acontecendo ao seu redor.
É muito conveniente achar que os acontecimentos em nossas vidas 
são apenas meras fatalidades ou interferência de energias externas 
não saudáveis. Pode até ser que muitas vezes somos influenciados 
por intrusos não muito bem-intencionados, mas temos total res-
ponsabilidade por ter deixado esses invasores manipular os fatos 
de nossas vidas. Somos nós que escolhemos o tempo todo, mesmo 
através de reflexos de nossos atos. A tão conhecida e comentada Lei 
da ação-reação, que tantas pessoas esclarecidas conhecem, mas que 
insistem em esquecer nas suas atitudes no dia-a-dia. É muito simples 
entender porque as tragédias estão ocorrendo: estamos permitindo 
ou mesmo atraindo para nossas vidas e para o nosso planeta, através 
de nossas atitudes egoístas e sem escrúpulos. Fala-se tanto em cons-
ciência ecológica, em nova energia, em respeitar a Natureza, mas 
poucos são os que realmente agem coerentemente com essas ideias. 
Menos ainda são aqueles que fazem algum esforço para melhorar al-
guma coisa em suas vidas, fazem muito menos ainda para melhorar 
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o planeta em que vivem.
Prova atual de que muitos já acordaram são 
os filmes que foram lançados recentemen-
te (“Quem somos nós” e “O Segredo”) que 
abordam insistentemente esse assunto. Li-
vros sobre o tema são inúmeros. E muitas são as entidades de Luz 
enviando mensagens que são canalizadas por seres humanos espe-
ciais em vários países.
Dizem que a esperança é a última que morre, então só nos resta ain-
da acreditar e torcer para que os homens passem a agir em uníssono 
e sintonizar freqüências mais altas, mudando suas atitudes e real-
mente colaborando para podermos viver em Paz. O lótus é uma flor 
que cresce na lama. Quanto mais densa e profunda for a lama, mais 
bonito floresce o lótus.
O cristal foi criado e armazenado no interior da terra. Quanto mais 
antigo, maior o seu poder e maior a concentração de sabedoria. Am-
bos, flor e cristal necessitam do sol para se manifestarem nessa di-
mensão. E necessitam da água para materializar suas funções e mis-
sões divinas.
E ambos necessitam do homem para ter uma razão de estar aqui...
Sinta-se abençoado e agradeça todos os dias pela oportunidade de 
estar presente nesse momento de transmutação e por todas as ferra-
mentas e recursos de facilitação que nos são enviados todos os dias. 
Não se esqueça de aproveitá-los...

Texto: Dr. Osvaldo Coimbra Junior - Médico Clínico Geral, 
Radiestesista, criador e produtor das Essências Cristais de Oz. 

(16) 3635-1336. www.cristaisdeoz.com.br

Jornal O Legado – Edição 51 – Página 5
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CROMOTERAPIA

Saúde através das cores

Em sua definição cromoterapia deriva de duas palavras: cromo: que 
exprime a idéia de cor e de pigmento e terapia: que vem do grego 
therapéia, que se traduz por assistir, cuidar, tratar.

É um método de curar através de combinação de cores que resulta 
na organização das energias da pessoa para que ocorra a cura. Assim 
podemos definir cromoterapia (cromo + terapia), como tratamento 
de doenças por meio de cores.

Historicamente, sabe-se que ela não é um conhecimento novo. 
Foi usada por culturas da antiguidade mais remota, como os 
Atlantes, Egípcios, Gregos, Chineses e Tibetanos, sendo os 
dois últimos mais recentes.

Nas últimas décadas o trabalho com as cores se tornou muito difun-
dido, principalmente, nos espaços ocupados pela psicologia e psica-
nálise. A ação energética vibracional das cores vem sendo pesqui-
sada com demonstrativos de resultados bastante efetivos, tanto no 
campo espiritual, quanto na área da ciência convencional. 
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A cromoterapia também é empregada 
para estabilizar, energizar e purificar as 
energias dos ambientes. Esta assepsia 
facilita o acesso aos planos superiores. 

O princípio básico da cromoterapia é o corpo humano que se confi-
gura como um composto de energias coloridas. Nos casos de dese-
quilíbrios energéticos que afetam inclusive o corpo físico, o uso de 
cores ou energias coloridas pode ser empregado.

Esta técnica é realizada, principalmente, pela vibração das energias 
solares, tomando-se por base visual, a escala cromática de Newton 
(cores do espectro visível: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, 
anil (índigo) e violeta), perfeitamente integrada na natureza terres-
tre, atendendo a formação, manutenção e preservação dos seres vi-
vos de maneira geral.

Entre as muitas funções das cores, podemos destacar as que são re-
generadoras, calmantes, estimulantes, isolantes, cauterizadoras, coa-
gulantes e analgésicas. 

A pessoa que deseja se aprofundar no assunto e trabalhar com a cro-
moterapia necessita inteirar-se de temas associados a esta terapia, tais 
como: energias físicas, emocionais e mentais, aura, plexos, chacras. 
Sobretudo uma boa formação é essencial para o êxito do emprego da 
cromoterapia, assim como na escolha de um terapeuta qualificado 
para tratamentos com essa milenar terapia.

Texto colaboração de 
Eliana de Oliveira Sanches 

IPE Instituto de Pesquisas Evolutivas
(19) 3254-0977

Jornal O Legado - Edição 54 - Página 2
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XAMANISMO

A sabedoria ancestral 
impressa em você

A Essência da Sabedoria Ancestral não retrata, de forma alguma, 
aquilo que costumamos ver nas chamadas práticas do “Xamanis-
mo” que se torna fantasioso, fanático, sensacionalista e mal inter-
pretado, exibindo-se através de receitas “fast-food”. 

A Sabedora Ancestral é o aprendizado e a compreensão do 
Sagrado em sua essência que resgata os verdadeiros valores 
do SER, presentes em cada criatura viva.

Em sua filosofia de vida e do Sagrado, esta sabedoria pri-
mordial valoriza essencialmente – em se tratando do Homem 
- a sua individualidade, sem padrões genéricos, pois somos 
únicos na Grande Memória, como na vida. Temos os nossos 
próprios símbolos de SER, posturas, personalidade e forma-
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mos um ser profano único que 
tem em si o Sagrado, revelando 
as formas mais secretas de cada 
Ser. Deste Ser, que quer poder ser, na 
intenção e na coragem, na ética e na 
responsabilidade de que pode, ama-se 
por conhecer-se bem e, assim, ama a 
tudo e a todos na compreensão da paz, da vida, sem alegorias externas.

A Sabedoria Ancestral valoriza a autoestima e a dignidade sem 
sacrifícios: é o “fazer” a felicidade – por direito e obrigação – 
como parte real de cada um, em sua verdadeira história, im-
pressa na Grande Memória desde que esta criou tudo com o 
conceito original de perfeição. É ter em si o significado – não 
apenas um símbolo - de paz, amor e harmonia. É ter coragem 
para compreender o que se é e não “quem se é! ”

Aí, a Mente, o Físico e a Sensibilidade, em realidade e em compreen-
são, tornam-se “Sagrado Verdade” e a verdade em vida.

O Homem que compreende o seu sagrado através da Sabedoria 
Ancestral impressa em si mesmo, alimenta-se e ajuda-se pela ati-
vidade de sua conexão com a Sabedoria Sagrada, atingindo assim 
uma experiência e uma visão do mundo, sagradas. Tem as refe-
rências de como suplantar as suas dificuldades, sendo criativo e 
criador, mantendo a sua integridade.

É o compreender-se, compreendendo a vida através da memória 
original que o habita. É o moderno homem primordial que con-
serva, e revela-se, através da inteligência, o modo que permite 
encontrar-se ou reencontrar-se com a “grande memória” que é o 
Sagrado Deus de sua compreensão.

Quando você “É, Quer e Faz”, tem o Sagrado agindo em, com e por 
você. É quando então a Sabedoria Ancestral, impressa em você desde 
a Criação, torna-se felicidade em sua vida. Saiba ser!

A sabedoria ancestral impressa em você
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A sabedoria ancestral impressa em você

Um dos objetivos do Xamanismo é 
trazer o autoconhecimento com base 
nas leis naturais da filosofia sagrada 
Hou Chu Kai (tribo indígena cana-
dense), que mesmo com o passar dos 
tempos vive a modernidade, porém 
em harmonia com a vida natural.

A partir de cada contato e aprendizado, cada pessoa irá compreender 
melhor os sinais que a vida e a natureza nos trazem a cada instante e 
que infelizmente o ser humano deixou de percebê-los com o passar 
do tempo e com a presença da evolução tecnológica.

Com a filosofia indígena, começaremos a lidar com nosso dia-a-dia 
de forma mais integrada com a movimentação do Universo como 
um todo, aprendendo não apenas a nos melhorarmos como seres 
humanos como também a fazer uso do fluxo da vida a nosso favor, 
de forma prática e totalmente aplicável no nosso cotidiano.

Com esse conhecimento das leis sagradas da natureza, teremos a 
possibilidade de buscarmos nossa felicidade e nossa plenitude inte-
rior com mais tranquilidade e harmonia no coração!

Texto colaboração de Paulo Yuby
Núcleo Vidas Espaço Terapêutico 

(19) 3869-1311 – Valinhos - SP

Jornal O Legado – Edição 51 – Página 5



208 Compêndio do Legado Holístico

PSICOLOGIA

De onde vem tanta violência?

A violência está solta, e os jovens li-
beram sua fúria não só nas madru-
gadas, mas até mesmo dentro da 
escola ou de casa. Diante de tantos 
episódios registrados pela impren-
sa nos últimos dias, paira uma dú-
vida: de onde vem tanta violência?
O problema não é novidade. A 
origem do trágico espetácu-
lo que se vê pode ser a mesma 
para grupos de jovens bem-cria-
dos que frequentam danceterias, 

gangues formadas dentro e nos arredores das escolas, ou mes-
mo nas torcidas organizadas que fazem dos estádios uma are-
na.
Os “briguentos” costumam cultivar uma imagem idealizada da fa-
mília, têm menor capacidade para lidar com perdas, são mais agita-
dos, mais valentes e, geralmente, inconformados com dificuldades 
da vida. Esse conjunto de sensações, aliado, muitas vezes, à baixa 
autoestima, acaba resultando em jovens sem planos para o futuro e 
que manifestam um sentimento de agressividade descontrolado. A 
rebeldia é normal, mas a violência não.
Sem polemizar sobre os fatores sociais mal resolvidos, como o com-
prometimento da Educação, da Segurança e do Emprego no país, 
como também o crescente apelo de mídia em relação ao consumismo 
e ao sexo casual, acabamos nos voltando para as relações familiares, 
que ainda são o centro de muitos distúrbios apresentados pelos jovens.
Pais que não impõem limites desde cedo aos filhos e não demons-
tram interesse por sua rotina de vida, seja na escola, seja nos relacio-
namentos pessoais, são coadjuvantes das ações de violência pratica-
das pelos jovens. Está cada vez mais comum encontrar pais que, ou 
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por trabalharem demais, ou por estar enfrentan-
do o desemprego prolongado, perdem o interesse 
também pelos filhos, chegando a demonstrar que 
não se importam com o que fazem ou deixam de 
fazer. É o estresse e a depressão devassando as re-
lações familiares.

Aqui estão algumas medidas que os pais podem tomar para evitar 
finais trágicos:

*Desde muito cedo, é necessário impor limites às crianças e ensiná-
-las a respeitar os outros, quem quer que sejam. Vale ressaltar que 
as crianças aprendem muito mais pelo exemplo dos pais. Portanto, 
vigie suas ações;

*Conheça bem a escola e os amigos dos seus filhos. É importante 
para não ser pego de surpresa quando já é tarde demais;

*Exija que a escola adote um posicionamento enérgico em casos de agressão;

*Dê mais atenção aos problemas de relacionamento de seus filhos, 
por mais que isso exija disposição extra ao fim de um dia de trabalho. 
Não se poupe dessa atenção que é fundamental para o bom relacio-
namento entre pais e filhos;

*Não faça todas as vontades de seus filhos por “preguiça” de negociar;

*Nada de ceder aos desmandos da criança porque se sente culpado por 
ter de se ausentar. Você está no controle da situação. Lembre-se disso. 

Texto colaboração de Prof. Luiz Gonzaga Leite - 
psicólogo e Chefe do Departamento de Psicologia 

do Hospital Santa Paula, de São Paulo - Fonte: Press Página

Jornal O Legado - Edição 58 - Página 13

De onde vem tanta violência?
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