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Carta ao leitor
 

É com muita satisfação que apresento este 
segundo volume do Compêndio do Legado 
Holístico, que faz parte da coleção “O Livro 
das Sombras”. É uma obra literária, mista de 
livro e revista com vários artigos já publica-
dos anteriormente no Jornal O Legado. 

São artigos úteis tanto para usuários das te-
rapias como para terapeutas, assim como 
para quem busca por conhecimentos de au-
toajuda e ocultismo.

Demos o nome na nossa coleção de “O Li-
vro das Sombras”, devido a origem de seu 
uso, que é um livro de feitiçarias do bem, 
que tem nele um diário de registro dos 
feitiços, e seus resultados, assim como ou-
tras informações de magias. Dessa forma 
subentende-se que a nossa coleção é uma 
coleção de artigos “mágicos” para a saúde e 
para o espírito, levando o conhecimento do 
bem contra o mal.

Agradeço a todos leitores por adquiri-
rem esta publicação, assim como agra-
deço aos anunciantes, e aos autores de 
cada artigo republicado aqui, de origem 
do Jornal O Legado.

Façam bom uso destas páginas e propa-
guem o bem ao próximo.

Alberto Sugamele
Editor

Novembro 2016
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Acupuntura

Stiper, a fantástica  
acupuntura sem agulhas

A acupuntura é maravilhosa! Vem tratando doenças de difícil contro-
le há 3.000 anos. Atualmente, a acupuntura é reconhecida pela OMS, 
toda a população do planeta já ouviu falar desta técnica de tratamen-
to com base em pontos e meridianos. Ganhou tanta reputação que 
médicos brasileiros vêm tentando sem sucesso monopolizar a técnica 
desde 1995. Em 2005, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), na 162ª 
reunião, aprovou a inserção de 7 profissões de saúde no Sistema Único 
de Saúde (SUS), acabando com a pretensão da classe médica.
Além das curas, a acupuntura permite prevenir doenças, manter a 
saúde e melhorar a qualidade de vida. Entretanto, a maior parte da 
população foge da acupuntura por medo das agulhas. Muitos nem sa-
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Stiper, a fantástica acupuntura sem agulhas

bem que os pontos podem ser estimulados 
com grande eficácia por dedo, calor, semen-
te, metais, eletricidade, ímã, ventosa, cor, 
música, esparadrapo e laser, totalmente sem 
dor ou infecção.
E agora, chegou ao Brasil um novo estimu-
lador fantástico, de sucesso consagrado na 
Espanha e na Itália, o Stiper, que é uma pastilha de celulose contendo 
óxido de silício (SiO2) de 14 mm de diâmetro por 3 mm de espes-
sura, e está conquistando os demais países da Europa. O Stiper pode 
ser usado no lugar das agulhas para tratar dores de cabeça, dores da 
coluna, tendinites, fibromialgias, lesões esportivas ou traumáticas, 
cólicas menstruais; alergias, asmas e bronquites; stress, ansiedade e 
depressão; prevenir rugas e controlar celulites. Ele também pode ser 
cortado em pedacinhos e substituir as agulhinhas da auriculoterapia. 
Assim, os pacientes podem dormir sossegados apoiando as orelhas 
nos travesseiros e nem sentirão dores ao baterem o telefone na orelha.
Já, na reflexologia podal, o Stiper pode ser fixado nos pontos dos pés ou 
colado nas palmilhas, proporcionando estímulos suaves e confortáveis.
Na estética, máscaras contra rugas podem ser confeccionadas com 
as pastilhas de silício, aumentando a circulação da pele e tonificando 
os músculos faciais.
Na veterinária, muitos animais podem ser beneficiados, afinal, eles 
respondem muito melhor à acupuntura do que os seres humanos.

Afinal, o que é esta maravilha chamada Stiper?

A marca Stiper é a combinação das palavras estímulo e permanente 
(sti “mulo” + per “manente”). É uma pastilha contendo Óxido de 
Silício que vem sendo usado na Europa desde 1995.
O silício está presente no sol e nas estrelas, é o principal componente 
dos meteoritos da classe dos aerólitos. O silício participa com 25,7% 
do peso da crosta terrestre; é o segundo elemento mais abundante, 
perde apenas para o oxigênio. Ele pode ser encontrado em materiais 
como asbesto, feldspato, barro e mica. O composto de silício mais 
abundante na natureza é o óxido, constitui a areia, o quartzo, cris-
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tais de rocha, ametista, ágata, pederneira, 
jasper e opala. No corpo humano, o Silício 
atua como catalisador, participa da sínte-
se do colágeno e da calcificação óssea. Está 
presente em quantidade muito pequena, 
considerado assim, um dos oligoelemen-
tos essenciais. Encontra-se principalmente 
no tecido conjuntivo e na pele. Uma pessoa de 60 kg contém 15,6g 
de silício. É um elemento essencialmente não tóxico quando ingerido 
pela boca, participa da composição de antiácidos. Os silicatos são uti-
lizados como aditivos em produtos alimentícios com toda segurança.
O silício foi descoberto em 1825 pelo sueco Jons Jacobs Berzelius. 
Depois de muitas pesquisas, descobriram que pode reorganizar as 
ondas, por isso é utilizado em sonares, radares e aparelhos que ne-
cessitam de ordenamento de frequências para perfeito funcionamen-
to e eficácia. Em meados de 1970, intensificaram as pesquisas sobre 
seus efeitos terapêuticos. Estudou-se o silício orgânico para ingestão 
e o silício puro encontrado na natureza para uso externo em forma 
de gel, pomadas e finalmente pastilhas.
Em 1994, cientistas perceberam que nossa pele, maior órgão do cor-
po humano, tinha ressonância extrema com o silício, e se tornaria 
assim “um portal” natural de entrada e saída das energias em todas 
as terapias com base em silício.
O corpo humano recebe milhares de tipos de energias por segundo 
e em completo desordenamento, causando assim, vários distúrbios e 
consequências muitas vezes desagradáveis. O próprio corpo esforça-
-se para ordenar tais frequências, mas nem sempre obtém resultados 
positivos, eis aí uma das causas do stress, que pode nos levar às do-
enças psicossomáticas.
O óxido de silício tem forma prismática, com três facetas, corres-
ponde ao popular “Cristal de Quartzo”, provavelmente estaria aí 
a explicação dos seus efeitos terapêuticos. Na forma de quartzo, 
deve absorver dos pontos de acupuntura as ondas e frequências 
caóticas, regulariza e reordena tais vibrações, e devolve através 
dos pontos, emitindo ao organismo as energias harmonizadas. 
Assim, o Stiper tem efeito regulador e harmonizante automático, 

Stiper, a fantástica acupuntura sem agulhas
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Stiper, a fantástica acupuntura sem agulhas

não necessita então de manipulações to-
nificantes ou sedativas como ocorre com 
as agulhadas de acupuntura.
O Stiper pode ser fixado à pele com espa-
radrapos perfurados ou porosos. Pode ser 
molhado sem perder os efeitos. Atua du-
rante 6 dias. Pode ser embebido com aro-
mas, essências florais, remédios homeopáticos ou fitoterápicos, po-
tencializando em três vezes seus efeitos terapêuticos. Pode também 
fazer o papel de moxa, é só aquecer o Stiper com lâmpada vermelha 
de 3W.
Para os acupunturistas, existe a vantagem adicional de incrementar 
o fluxo de pacientes, pois não precisam ficar ocupando as macas du-
rantes 20 a 30min, basta colar os Stipers e eles já podem se levantar e 
ir embora, com estímulo contínuo por 6 dias, aumentando a eficácia 
terapêutica.
Os acupunturistas estão adotando o Stiper em seus tratamentos, e 
os pacientes estão adorando, afinal, diminuir as dores sem sofrerem 
agulhadas, é o máximo!

Texto colaboração de Dr. Wu Tou Kwang – 
médico e diretor do CEATA – (11) 3062-6557

Jornal O Legado – Edição 40 
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Astrologia

De astrólogo e louco...

Uma vez astrólogo e você jamais conseguirá assistir a um filme, ler 
um livro, conhecer pessoas ou passar por situações sem procurar um 
significado astrológico. Isso pode ser um porre para os leigos que 
convivem conosco, se não soubermos dosar o astrologuês.
Num desses surtos astrais, fazendo meu caminho de todo dia, resolvi 
associar ruas de minha cidade - algumas velhas conhecidas - com 
signos e planetas. A rua 11 de Junho, que seria do signo de Gêmeos, 
contrariamente a um dos princípios do signo, é de mão única em 
quase toda sua extensão. Em compensação tem casas particulares, 
prédios de apartamentos, comércio de varejo, escritórios, consultó-
rios, bufês infantis, uma agência dos correios, outra de carros, enfim 
uma verdadeira rua eclética, onde se encontra de quase tudo, sem 
nenhuma especialidade.
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De astrólogo e louco...

Já uma avenida bem próxima, a 23 de maio, 
essa sim é geminiana em sua duplicidade de 
mãos, em suas várias faixas e no sentido de 
ser importante via de interligação entre vá-
rios bairros. Geralmente a comunicação vista 
nela é, infelizmente, entre motoristas e mo-
toqueiros que se agridem mutuamente, com 
buzinas, gestos grosseiros ou palavrões. Ali tem o prédio do Detran, cui-
dando de toda a parte burocrática do ir e vir de veículos, local onde tem 
em funcionamento a escolinha para motoristas infratores que, em sua 
maioria, dizem estar ali por culpa dos outros (mentirinha funcional), 
embora os radares, fotos e multas teimem em mostrar a verdade: em 
seus prontuários estão assinalados os pontos das infrações.
A 25 de Março é de Áries. Realmente, para fazer compras nessa rua 
só mesmo ativando o lado ariano, dando coices/cotoveladas na tur-
ma que teima em barrar o caminho, agarrando a bolsa com unhas e 
dentes para evitar furtos, fugindo dos camelôs que empurram pro-
dutos à nossa frente. Isso sem falar do mau humor proverbial dos 
vendedores das lojas, que parecem estar ali mais para brigar do que 
fazer acordos librianos de venda.
Curiosamente abri o guia de ruas da cidade, a procura de nomes fa-
miliares a qualquer astrólogo. Veja o que achei: há uma rua para cada 
signo e uma para cada planeta do sistema solar. Como não poderia 
deixar de ser, a Rua Urano fica no bairro da Liberdade. A Rua Vênus na 
Vila Formosa. A Rua Gêmeos no bairro de São Mateus que, segundo 
a famosa relação entre o quadro de Da Vinci da Santa Ceia, com seus 
doze apóstolos e os doze signos, representa o signo de Gêmeos. 
Nem sempre há essa relação tão redondinha mas, como ouvi certa 
vez de um pseudo-astrólogo, a gente sempre pode dar uma ajeitadi-
nha e acaba achando a similaridade. Não, não sou dessas astrólogas 
que gostam de ajeitadinha, por isso quando não encontro respostas 
prefiro continuar com aparentes divergências como a da Rua Satur-
no, na Liberdade. Pensando bem não precisa de nenhuma ajeita-
dinha, Saturno é co-regente de Aquário, mas Rua Marte no Jardim 
Paulistano não tem mesmo nada a ver.
Para você que me lê e não sabe, ainda, das correlações, Vênus 
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De astrólogo e louco...

é a deusa da beleza, regente dos signos 
de Touro e Libra. Urano e Saturno são 
regentes do signo de Aquário, que tem 
as características de novidade, alta tec-
nologia, sentimento gregário e liberda-
de. Áries tem por regente Marte, o deus 
da guerra. Gêmeos é o signo associado à 
comunicação, trânsito, dualidade, habilidade com as mãos.
Curiosamente, a grande concentração de ruas com nomes de 
planetas e signos está no bairro de São Mateus. Lá também, 
convivendo pacificamente nas paralelas, se cruzando perpen-
dicular ou diagonalmente, temos várias figuras mitológicas 
como Phobos, Deimos e outros. 
Quem será que resolveu batizar tantas ruas com nomes afins? 
Geminianamente quero respostas, mas falta a tenacidade da 
pesquisa escorpiana. Quem souber a explicação pode escrever 
elucidando o mistério.

Texto de Elizabeth Nakata – 
Professora de Astrologia – 

Astrobrasil - (11) 3075-2838

Jornal O Legado – Edição 48 
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Astrologia

Signo ascendente

Com o crescimento do interesse pela Astrologia, ultimamente tem-
-se falado muito sobre o signo Ascendente, e nos horóscopos publi-
cados em jornais, revistas e Internet, é comum aparecer uma nota de 
rodapé do tipo: “Se souber o seu signo ascendente, veja também a 
previsão dirigida a ele”. 
Mas, afinal, o que é o signo Ascendente? 
A maioria das pessoas ainda não sabe que na realidade temos os doze 
signos em nossa carta natal, que vão dar o pano de fundo de como será 
nossa expressão nas diversas áreas de nossas vidas. Ele é o signo que está 
ascendendo no horizonte no momento exato de nosso nascimento. 
O primeiro significado que se atribui a ele diz respeito ao nosso jeitão 
físico: dependendo do signo que ali estiver, a pessoa poderá apresentar 
rosto redondo, pescoço grosso, e assim por diante, características que 
às vezes não passam de mera curiosidade, mas podem ajudar a encon-
trarmos o verdadeiro horário de nascimento. Em questões de cons-
tituição física, a coisa muda de figura, principalmente se estivermos 
fazendo uma análise vocacional e há um interesse, por exemplo, em se 
seguir carreira esportiva. Analogamente nas previsões pode-se evitar 
ou minimizar situações de risco com relação à nossa integridade física. 
Mas o principal significado do signo Ascendente diz respeito à nossa 
personalidade, à nossa forma de agir. O Ascendente representa uma 
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Signo ascendente

“porta de entrada” para entender a realida-
de, ou seja, funciona como um filtro entre 
tudo o que está dentro do mapa e tudo o que 
existe no mundo externo. E aí é que está a 
questão: quando a pessoa não usa o Ascen-
dente da maneira correta, o ser interior in-
terpreta erroneamente seus relacionamen-
tos com o mundo exterior. Ao contrário, se usa corretamente, fica fácil 
harmonizar-se consigo mesmo e com o ambiente. Se a pessoa não o 
usa da maneira adequada, o restante do mapa não funciona ou não 
consegue funcionar da maneira adequada. É como se deixássemos de 
lado o nosso Karma, e passássemos a vivenciar aquilo que chamamos 
de Karma Impessoal, aquilo que não nos diz respeito, que não faz par-
te da nossa missão, daquilo que a nossa alma carrega para ser resolvido 
nesta vida. Um bom exemplo seriam as modas passageiras. Outros: 
o último celular, o carro do vizinho, pois num mundo materialista 
como o nosso, acabamos abandonando o nosso ser em benefício do 
ter! Tudo isto “taurinamente” falando, ou virginianamente criticando 
a tudo e a todos ao invés de agir de forma racional, ou ainda gemi-
nianamente fazendo “fofocas”, ao invés de levar o entendimento ou o 
conhecimento a outras pessoas. 
Existe também um conceito, de que a partir de certa idade, trinta 
anos para alguns, passamos a viver mais pelo Ascendente. Isto seria 
o correto? Pois bem, não podemos nos esquecer nunca de que a As-
trologia é Solar, que a nossa missão (Darma) diz respeito à essência 
do nosso Sol, do signo e casa onde ele se encontra no nosso mapa. 
Por exemplo: quem nasce com o Sol em áries, na 11ª casa, sua missão 
é desenvolver a sua individualidade através do convívio, do trabalho 
em grupo. Desta forma o ascendente vai auxiliá-lo nesta tarefa de 
acordo com a sua energia. Se for gêmeos, através da comunicação, 
seja ela verbal ou escrita, da versatilidade, e assim por diante.
E então, vamos tentar usar corretamente o signo Ascendente?  

Texto colaboração de Hugo Maroni – Astrólogo

Jornal O Legado – Edição 43 
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Autoajuda

Medo – acabe com ele!

Bem, aí estamos nós iniciando mais um ano. Ano regido pelo Arca-
no 8 – A Justiça, que vai cobrar muito de todos nós. Para começar 
este ano de ajustes, escolhi um assunto que me fascina e que faz parte 
do meu livro: “Como Acabar Com Qualquer Tipo de Medo”.
Lembre-se, sempre que você teme alguma coisa, dá força a essa coisa! 
Para certas pessoas, principalmente aquelas materialistas ou desprovi-
das de sensibilidade, tal fenômeno é completamente incompreensível. 
Damos vida e alento a todas as coisas que nos entristecem, que nos 
aborrecem, que nos atormentam, que sentimos “medo”. Como o medo 
sempre resulta da ignorância, como nos afirma R.W. Emerson, é muito 
normal o ser humano sofrer desse mal antecipadamente, tendo a pseu-
da convicção de que alguma coisa adversa, algo muito desagradável 
lhe vai acontecer. Esta é a principal razão, porque muitos homens, te-
mendo a falência (que ainda não aconteceu e que provavelmente nun-
ca acontecerá), não arriscam seus talentos, seu principal capital para 
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a consecução de qualquer empreendimento 
– a iniciativa – e ficam a vida inteira se la-
mentando que não têm “sorte”, que a vida lhe 
é adversa ou que o “momento” não é propício 
para investimentos, visto a oscilação das bol-
sas, a incerteza dos mercados, etc.
O fracasso pessoal tem vários nomes e entre 
eles podemos destacar a falta de: dedicação, capacidade, estudo, capi-
tal, “sorte”, etc, para nós, tudo se resume em MEDO.  Vamos explicar!
O medo – disse Helena Crane – é o reconhecimento consciente ou 
inconsciente da nossa própria fraqueza moral, espiritual ou física. 
Admite a falta de competência para nos defrontarmos com qualquer 
situação; afirma a incapacidade de agirmos de acordo com os nossos 
desejos. A paralisia temporária do nosso sistema nervoso é causa-
da por estas emoções, que resultam numa inatividade do espírito – 
numa impotência de atuar. E a autora acrescenta:
- Eis o segredo que os homens nunca penetram: que a importância 
de ação não nasce da afinidade que nos liga a qualquer situação, mas 
sim o receio dessa afinidade. Em quase todas as situações mais ou 
menos compreensíveis, qualquer espécie de ação é possível e sempre 
que a ação é empreendida, há a possibilidade de se evitar a realidade 
que tememos. E mais ainda, a ação abranda um tanto o sofrimento 
que provém de uma expectativa terrível ou de uma realidade inso-
frível – em caso de inevitável consumação – pelo desvio da nossa 
atenção desse fato consumado, conclui.
Conforme a análise da autora acima, pelo simples fato de temermos 
um mal, essa temeridade aumenta em muito a força do mal temido, 
visto ele não ter força própria, mas só aquela que lhe damos, ou, na 
melhor das hipóteses, emprestamos. O mal por si só não pode exer-
cer nenhum poder sobre nós, se não o temêssemos e não nos tornás-
semos negativos em relação à ação por ele provocada. Uma vez que 
nos compenetremos de que aquilo que nos parece o mal não pode 
fazer parte de nós, porque o princípio Divino é a Unidade; não há 
nada, mesmo o mal, fora desse princípio, pois Deus é o bem, e o bem 
não pode produzir o mal, logo, se Deus é amor, o bem, e o medo é 
o mal, ele não pode existir, porque Deus só faz o bem, nunca o mal.

Medo – acabe com ele!
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Medo – acabe com ele!

Pela sua própria natureza (ressalvando-se as 
exceções, é claro), o homem quase sempre 
busca a forma mais fácil de obter qualquer 
coisa; e aí vêm as já famosas e providen-
ciais frases (para alguns) tão conhecidas de 
todos: “Não, eu não vou fazer isso porque 
acho que não vai dar certo”; “Tenho medo 
desse negócio não ir adiante”; “As coisas andam tão complicadas que 
acho que não vou conseguir”; “Vamos entrar numa crise e, por isso, é 
melhor esperar outra época”; “Nesta época de crise? Você está louco 
de começar algo novo, incerto”; “A riqueza é para as pessoas de sorte, 
eu nasci para sofrer”; É a vontade de Deus que eu seja pobre; é carma 
(?); “Rico, eu?” Conta outra! Etc.
Lembre-se sempre que a felicidade adora ser achada; procure-a, bus-
que-a insistentemente em todos os minutos da sua vida, sem se pre-
ocupar com o que vai lhe acontecer. Você que está lendo agora este 
artigo é filho ou filha de Deus e Ele é o melhor dos pais e, por isso, 
você jamais ficará desamparado. Sempre que temos medo de procurar 
a felicidade, enfraquecemos nosso espírito e atraímos aquilo que teme-
mos. Todas as vezes que se manifesta o medo da pobreza, por exemplo, 
mesmo que estejamos necessitados, devemos transformar nossas vi-
sões diminutas em visões de prosperidade, fartura, sucesso, felicidade 
e, acredite, como por “milagre” acontecerá como planejamos.
Para se libertar do medo, você deve:
1. Fazer aquilo que tem medo. Encare-o de frente, sem temor, e ele, 
covarde, abandonará o campo de luta. Diga com convicção: “Vou 
dominar este medo”. Não duvide, COM CERTEZA o dominará.
2. É importante você saber que nasceu apenas com dois medos: de 
cair e do barulho. Estes medos foram dados ao homem pela Natureza 
para preservá-lo de muitos males provocados pelas circunstâncias 
cotidianas. Logo, todos os outros foram adquiridos, por isso, não são 
normais nem criados por Deus. Livre-se deles.
3. Como já foi dito, tudo o que tememos NÃO EXISTE, a não ser 
como pensamento (descontrolado) em nossa mente. Os pensamen-
tos podem ser criadores ou destruidores. Pense SEMPRE positiva-
mente e verá como a vida lhe sorrirá. Faça este pequeno exer-
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cício diariamente: Ao acordar escolha as 
seguintes opções para o seu dia: ser alegre 
ou triste, calmo ou nervoso, despreocupa-
do ou preocupado, comunicativo ou car-
rancudo, feliz ou infeliz. A escolha é sua.
4. Como já sabemos que o medo é um 
pensamento negativo em sua mente, 
também sabemos que ele PODE ser eliminado com pensamen-
tos positivos. Entretanto, você não deve se esquecer que “ele” 
mata milhões de seres humanos anualmente em todo o mundo. 
A escolha é sua: fazer parte dessa legião de infelizes, ou viver 
na harmonia do bem.
5. Que o medo é o maior inimigo da humanidade, não existe 
mais dúvida. Ele está por trás do fracasso, da doença, da desar-
monia, do ódio, do ciúme. O amor é a melhor ligação emocio-
nal que existe com as coisas boas da vida. Por isso, você deve se 
apaixonar pela integridade de caráter, pela justiça, pela hones-
tidade, pela boa vontade, pelo sucesso (seu e dos outros), pela 
alegria de viver. Se você viver com amor todos os momentos da 
sua vida, acredite, você será a pessoa mais feliz do mundo. E o 
que você está procurando não é a felicidade?
6. Abençoe os seus temores, sejam eles de altura, de morrer quei-
mado, de ficar cego, da pobreza, etc. Medite sobre eles, veja-os men-
talmente e diga para o seu Deus interno, para o seu subconsciente: 
ISSO JAMAIS ACONTECERÁ COMIGO!
7. Se você tem medo de fracassar, dedique-se a ter sucesso. Não pense 
no fracasso, pense única e exclusivamente que obterá sucesso naqui-
lo que está se propondo a fazer. Se o fracasso vier, ainda assim pense 
no que nos diz o poeta argentino, Amado Nervo: “Não te lamentes 
antes de perder definitivamente e irrevogavelmente a batalha em que 
lutas. Luta erguido e sem contar o número de inimigos. Embora só 
te restem resquícios de esperança, não te rendas! A sorte gosta de 
acumular os impossíveis para vencê-los sempre em conjunto, com 
o fatal e misterioso golpe de sua clava de Hércules. Sabes acaso se 
aquele instante em que já cansado, desesperado, não seria o momen-
to em que a definitiva realização de teu ideal sucederia?”
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8. Espere sempre o bem. Concentre-se sem-
pre no bem e tenha a certeza que o seu sub-
consciente reage de acordo com o pensa-
mento de sua mente consciente. 
9. NUNCA use álibis para disfarçar o medo, 
como, por exemplo: “A violência está estam-
pada em todo o lugar”; “Se eu tivesse nas-
cido rico...”; “A culpa foi...”. Só você é o culpado pelo seu sucesso, 
sua felicidade ou infelicidade. Não culpe a ninguém, pois ninguém é 
mais poderoso que você.
10. Nada pode perturbá-lo, a não ser seu próprio pensamento. Um 
provérbio chinês nos diz: “Cuidado com teus pensamentos! São os 
pontos de partida de tuas ações.” E Gustavo Le Bonn acrescenta; “Os 
pensamentos são comparáveis às sementes que, levadas pelo vento, 
chegam a germinar nos mais duros rochedos.”
Você conseguirá, você é filho de Deus e Ele não quer que seus 
filhos sofram. Lembre-se: você nasceu para vencer. VOCÊ É 
UM VENCEDOR!

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

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

A morte é uma transição

Bem, olha nós aqui outra vez! E desta vez para falar do maior “tabu” 
da humanidade – a morte. 
Como o assunto é complexo, eu vou inicialmente recorrer ao indiano 
Paramahansa Yogananda que afirma; “Todos nós vamos morrer um 
dia, portanto é inútil ter medo da morte. Você não se sente infeliz 
com a perspectiva de perder a consciência do corpo no sono; aceita 
o sono como um desejável estado de liberdade. Assim é a morte: 
um estado de repouso, uma aposentadoria desta vida. Não há o que 
temer. Quando a morte chega, ria dela. A morte é apenas uma expe-
riência a que você está destinado para aprender uma grande lição: 
você não pode morrer”.
Claro, eu concordo com ele, mas muito mais coisas devem ser ditas a 
fim de ilustrar melhor este fato mais do que normal. 
Não existe no maravilhoso mecanismo humano o mais leve indício da 
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predisposição para o desgaste e para os males 
que sofremos após um certo número de anos.
Se analisarmos cientificamente nosso or-
ganismo, ou seja, à luz da ciência moderna, 
veremos que estudos recentes provam que 
o ser humano foi criado para viver muito 
mais do que os 60 ou 80 anos atuais. Aliás, na Bíblia, em Gêneses, 
capítulo 6, versículo 3, Deus diz claramente que o ser humano foi 
criado para viver em média 120 anos.
Voltando à ciência, estudos afirmam, ainda, que o “homem” aos 70 
anos devia estar no apogeu da sua força física, mental e intelectual, o 
que é facilmente comprovado por muitos seres humanos existentes 
nessa idade, que desempenham funções e ocupam cargos de altíssi-
ma responsabilidade e que, por vezes, requerem grande vigor físico.
A “pedra filosofal”, o segredo da juventude eterna que a humanidade 
tem andado à procura durante séculos, está mais perto do que se 
imagina: reside na própria natureza humana.
A Natureza deu-nos esse poder maravilhoso de renovação eterna. 
Não há uma única célula, no nosso organismo, que possa envelhecer. 
O corpo humano renova-se constantemente pela renovação cons-
tante das células. A pele, por exemplo, é substituída a cada 30 dias; o 
cérebro, o mais perfeito e intrincado instrumento até então criado, é 
completamente refeito a cada cinco anos.
Há em todas as células do corpo um poder de saúde latente que manteria 
íntegro o seu bem-estar, se não fossem os pensamentos viciosos, princi-
palmente pensamentos de medo, ódio, ciúme, inveja, maledicências, etc.
O ódio, por exemplo, (também chamado por alguns de ressentimen-
to, raiva, rancor e ira), cria no ser humano uma série de impulsos, 
todos convergentes a um desejo e a uma ânsia de luta, de violência. 
Automaticamente, o sangue é desviado dos órgãos essenciais e leva-
do aos músculos exteriores. Estes se tornam inchados e tensos. Di-
latam-se as pupilas, eriçam-se os cabelos, entumecem-se as veias do 
pescoço e as carótidas dilatam-se. Os pés contraem-se, prontos para 
o salto sobre o inimigo. O cérebro fica repleto de sangue, de forma 
que não sente, não pensa, não concebe senão esta emoção terrível: 
destruir, destruir!
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A morte é uma transição

Quantas vidas são ceifadas nesse estado; 
quantas pessoas não se arrependem de atos 
cometidos sob um acesso de cólera, um ato 
impensado, um impulso incontrolável! A 
maioria das vezes é tarde, o mal já foi prati-
cado. Alguém foi ferido, morto... , o que se 
“salvou”, porém, também “morreu um pouco”, pois o desgaste físico 
e mental do “homem” irado é sobremaneira irreparável, levando-o, 
com absoluta certeza, muito mais rápido ao túmulo. 
Os cientistas modernos lançaram as luzes da verdade sobre o mundo, 
e essa verdade está libertando, rapidamente, todos os seres humanos 
do terrível medo de morrer. Hoje, os nossos jovens estão muito mais 
esclarecidos e poucos têm medo do “fogo e enxofre”, terrivelmente 
propagado na Idade Média. Com o auxílio da biologia, física, quími-
ca e outras ciências afins, ficamos sabendo que o mundo é composto 
de duas coisas: ENERGIA E MATÉRIA.
Já é por demais sabido que estes dois elementos (as únicas realidades 
conhecidas do ser humano) podem ser transformados, porém, nun-
ca destruídos.
A vida é energia, disso cremos, ninguém mais tem dúvida. Ora, se 
nem a energia nem a matéria podem ser destruídas, é claro que a 
vida não pode ser destruída. Como outras formas de energia, podem 
passar por vários processos de transição ou transformação, mas não 
pode ser destruída. E a morte é mera transição.
Se a morte não for mera transformação ou transição, então nada 
mais vem depois dela senão um sono longo, eterno, tranquilo, e o 
sono, não deve ser temido, conforme nos afirma Yogananda. Sendo 
assim, por que ter medo de morrer?
Nada é tão irreal como a morte. É um grande erro o homem se ocu-
par da sorte do seu corpo separado do espírito, pois da mesma ma-
neira que não se preocupa pela sorte dos seus cabelos cortados pelo 
barbeiro ou cabeleireiro, essa preocupação no pós-morte só lhe traz 
tristeza, amargura e ansiedade, tão prejudiciais à vida, que deve ser 
vivida plenamente, sem medos, sem temores infundados e sempre 
em benefício da humanidade.
Eu peço licença a você, amiga e amigo leitor, para transcrever um pe-
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queno e magistral artigo de G. de Purucker 
sobre a morte, que condiz com o que aca-
bamos de dizer. Ele afirma: “A morte é tão 
natural, tão simples em si mesma, como o 
crescimento de uma linda flor. É o portal 
por onde o peregrino entra numa estância 
mais elevada”.
“Na morte, a sucessão dos acontecimentos é exatamente a mesma que 
se segue quando à noite nos deitamos na cama e caímos adormecidos 
naquele maravilhoso estado de consciência que chamamos sono. E 
quando nós acordamos repousados, bem-dispostos, reanimados, re-
vigorados e novamente prontos para a labuta e os problemas da vida 
diária, achamos que somos as mesmas pessoas que éramos antes de 
adormecermos. No sono temos uma interrupção da consciência; na 
morte também há uma interrupção da consciência. No sono temos 
sonhos, ou uma maior ou menor inconsciência; e na morte temos 
sonhos aprazíveis, maravilhosos, espirituais, ou completa inconsci-
ência. Assim como despertamos do sono, assim voltamos de novo à 
Terra na próxima reencarnação, para nos ocuparmos com as tarefas 
da nossa vida kármica num novo corpo humano”.
Pensar em morrer, até alguns anos, era coisa exclusiva de idosos. 
Hoje, porém, devido à ansiedade e aos pensamentos materialistas, os 
jovens também já se preocupam muitas vezes com a morte, em vez 
de aproveitarem a vida ao máximo. Isso se deve frequentemente, à 
falta de propósito ou à inabilidade de encontrar uma profissão ade-
quada e que lhe traga satisfação. 
Norman Vincent Peale, escritor norte americano nos dá a fórmula 
para que façamos bons os nossos dias e NUNCA pensemos na mor-
te. Vamos a elas:
1. Pense num dia bom. Para fazer um dia bom, primeiro veja-o como 
bom em sua consciência. Não permita que qualquer reserva mental 
diga que não o será. Os acontecimentos são amplamente governados 
pelo pensamento criativo, portanto um conceito positivo do dia ten-
derá fortemente a condicioná-lo conforme a imagem feita.
2. Agradeça um bom dia. Agradeça antecipadamente pelo bom dia que 
terá pela frente. Agradeça e afirme que o dia será bom. Isso o ajuda a ser.

A morte é uma transição
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3. Planeje um bom dia. Saiba, específi-
ca e definitivamente, o que se propõe a 
fazer naquele dia. Planeje seu trabalho e 
trabalhe em seu plano.
4. Ponha o que é bom no dia. Ponha 
maus pensamentos, más atitudes, más 
ações num dia, e ele tomará características más. Ponha bons 
pensamentos, boas atitudes e boas ações num dia, e essas coisas 
farão com que o dia seja bom.
5. Reze por um bom dia. Comece cada dia com uma rigorosa afir-
mação do Salmo 118:24: “Este é um dia feito pelo Senhor e nós nos 
regozijaremos e estaremos alegres com ele.” Comece o dia com uma 
prece e termine da mesma maneira. Então, o dia destina-se a ser 
bom, mesmo que traga duras experiências.
6. Encha o dia com entusiasmo. Dê ao dia tudo quanto tem e ele lhe 
dará tudo o que tem, e que será bastante. O entusiasmo fará uma 
grande diferença em qualquer dia e em qualquer trabalho.
Se Deus assim o permitir e o editor deixar, eu estarei de volta no mês 
que vem. Até lá!

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 40 
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O nosso real valor

A avareza

Conta uma antiga história que três amigos viajavam juntos, a pé, e 
encontraram um grande tesouro. Depois de o repartirem equitati-
vamente, continuaram seu caminho, cada um pensando o que iria 
fazer com a sua parte da fortuna. Após alguns dias de caminhada, 
acabaram-se as provisões que levavam e, de comum acordo, resolve-
ram que o mais novo iria à cidade mais próxima comprar alimentos 
para o restante da jornada.
Este, quando se dirigia à cidade, começou a “maquinar” um modo 
de ficar com toda a fortuna só para si, não sendo difícil chegar-se à 
conclusão de que isso era bastante possível se envenenasse a comida 
que ia comprar. Se assim pensou, assim o fez, resolvido a dizer aos 
“amigos” que não iria comer com eles, por já o ter feito na cidade.
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Entretanto, os outros dois também tiveram 
a mesma ideia, ou seja, de ficarem com a 
parte do que tinha ido à cidade, e resolve-
ram matá-lo.
Quando ele voltou, apunhalaram-no em 
pleno bosque e, após cometerem o assassi-
nato, ignorando por completo o plano sinistro do companheiro mor-
to, puseram-se a comer alegremente, pensando cada qual o quanto 
seria rico se possuísse todo o tesouro. Porém, o veneno logo produ-
ziu o seu efeito e ambos morreram vítimas da sua avareza.
Platão, um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu enu-
mera, pela ordem seguinte de importância, os bens corporais: saúde, 
beleza, força e riqueza. Porém, acrescenta que a riqueza não é cega, 
mas bastante clarividente, quando iluminada pela prudência.
Existem pessoas que chegam a tal grau de aperfeiçoamento indivi-
dual que não precisam possuir certas coisas para as desfrutar. Nem 
a inveja nem a ambição desmedida acham refúgio em seu caráter. 
Contentam-se com a riqueza alheia.
Conta-nos uma história persa que, certa vez, um rico príncipe apre-
sentou-se numa reunião ricamente ornado de diamantes e diversas 
outras pedras preciosas.
Um dos presentes aproximou-se dele manifestando o seu profundo 
reconhecimento por ele ter se apresentado daquela maneira tão rica, 
o que obrigou o príncipe a lhe perguntar:
- Por que me agradeces? Não me lembro de ter-te, alguma vez, pre-
senteado com qualquer joia.
- Não – replicou o agradecido – mas é que vossa alteza me propor-
ciona a ocasião de as ver e admirar, que é tudo quanto vós podeis 
gozar delas, de modo que, entre nós, não há outra diferença senão a 
de teres o trabalho de as vigiar para que não as roubem, ao passo que 
eu estou livre de tais cuidados.
Se pensarmos no que custa a conservação dos parques e jardins da 
nossa cidade, dos museus, das galerias de arte, das bibliotecas e ar-
quivos públicos, de tudo quanto se pode desfrutar sem gastar um 
centavo, por muito pobres que sejamos, não poderemos dizer que 
nada possuímos neste mundo.

O nosso real valor
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O caráter

A arte de agradar tem suas regras funda-
mentais na retidão de conduta, sentimen-
tos elevados, espontânea amabilidade e um 
espírito sempre disposto a evitar ofender o próximo, já que é impos-
sível contentar a todos.
A faculdade de agradar não pode ser de modo algum, falsa ou men-
tirosa. O melhor meio de conquistar simpatias gerais é proceder com 
naturalidade, até que os outros se convençam do nosso interesse 
amistoso que temos por eles; porém, isso tem de ser feito sem hipo-
crisia ou fingimento, sem frases vulgares que demonstrem bajulação, 
porque, então, a voz e o olhar revelarão a nossa falta de sinceridade, 
por mais que a procuremos disfarçar.
A maioria das pessoas que ainda não conhecem a filosofia do bem-
-viver se deixam levar pelo impulso das simpatias e antipatias, dos 
seus gostos e desgostos, atrações e repulsões; mas, por muito rude 
que uma pessoa seja, ela não deixará de notar a influência de uma 
pessoa de caráter verdadeiramente superior. A persuasiva superiori-
dade pessoal é irresistível, pois a experiência nos diz que, enquanto 
uns nos provocam respeito e adoração, outros, só com sua presença 
nos provoca repulsa.
Quem seguir pela vida afora, com cara de cão zangado, sempre triste 
e carrancudo, sem um olhar amigável nem um gesto afetuoso, com 
certeza só há de encontrar antipatias, porque o natural é atrairmos 
o semelhante, ou seja, simpatia atrai simpatia, e antipatia atrai an-
tipatia. Preferimos a luz às trevas e os dias ensolarados são, é claro, 
preferíveis aos chuvosos.
A tristeza, que carrega consigo a introspecção, a melancolia, o abor-
recimento ou o desgosto, é uma terrível disposição de espírito que 
agrava a causa de onde provém, sobretudo quando, como na maioria 
das vezes acontece, está envolta no ódio que temos ao próximo. 
Existem ocasiões em que o desgosto causado por algum infortúnio 
(a morte de um filho, por exemplo) é tão grande que não encontra 
meio apropriado para desfazer tal expressão física, onde, então, me-
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rece nosso respeito e solidariedade, porque 
tal não vem acompanhada de ódio ou re-
pulso por nossos semelhantes.
O caráter amável, sem bajulação, bom sem 
ser fraco, de respeito sem ser servil, é um 
dos maiores e mais eficazes fatores do êxito. 
É mais forte do que a habilidade, porque leva o ser humano “comum” 
às mais elevadas posições sociais, ao passo que um homem de gran-
de inteligência, sem amabilidade, por certo terá muito mais dificul-
dade de subir na vida.
O caráter não é uma força oculta ou misteriosa que Deus tenha dado 
a uns e negado a outros, mas sim a essência espiritual que todos nós 
podemos demonstrar, arrancando-a do nosso interior. O caráter é 
constituído por qualidades fortes e positivas, como a fé, o amor, a 
generosidade, a decisão, a esperança e a alegria. É invisível aos olhos 
dos “indiferentes” e nem o mais delicado e sensível processo foto-
gráfico é capaz de reproduzir; porém, a sua influência é notada por 
todos aqueles que entram em seu raio de ação.
Se uma pessoa permanece fria, envolta em pensamentos egoístas, é 
certo que jamais atrairá simpatias alheias. Ninguém o procurará de 
boa vontade.
O único meio de receber amor é amar. O amor desfaz os nós aperta-
dos do egoísmo e da tristeza e da melancolia.
O mundo tem para conosco o que nós temos para com ele. É 
um imenso vale de eco. Se rirmos, também ri; se maldisser-
mos, amaldiçoa-nos.
Não devemos pensar exclusivamente em nós próprios. Devemos 
nos interessar pela felicidade alheia com sincero desejo de auxiliar 
o próximo em tudo quanto pudermos, e certamente o nosso caráter 
vai se aperfeiçoando e aumentando a nossa felicidade individual, no 
mesmo grau e medida com que contribuímos para a felicidade do 
gênero humano.
Muitas pessoas são repulsivas e antipáticas, porque estão sempre 
fechadas em si mesmas, absorvidas nas suas preocupações e in-
quietações. Têm vivido tanto tempo egoisticamente, que perde-
ram toda a relação com o mundo exterior. A sua vida foi sempre 
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tão subjetiva que lhes parece impossível 
viver na coletividade.
O ser humano não pode viver isolado, a 
margem da sociedade, a não ser quando 
transpõe o mundo físico e emotivo, para se 
concentrar no espiritual.
Porém, poucos alcançam esse grau de evolução em que é possível vi-
ver isolado, livre dos laços carnais. A maioria esmagadora da huma-
nidade tem a consciência fixa no mundo físico e emotivo; somente 
uma minoria seleta o tem, no mental e pouquíssimos, no espiritual.
Assim, enquanto o homem tiver concentrada a sua consciência no 
mundo físico, e a sua vida se alimentar pelos sentidos corporais, não 
pode nem deve estar só, nem se retirar egoisticamente do meio so-
cial, porque, se pensar bem, verá que tudo à sua volta que lhe serve 
de proveito e comodidade, provém do trabalho alheio.
É bom nos lembrarmos que o lobo nunca ataca sozinho; é que, como 
observou Rudyard Kipling (prêmio Nobel de literatura de 1907), “a 
força não está nele próprio, mas sim na alcateia”.

O desejo

A potência das forças mentais e espirituais do ser humano equivale a 
sua manifestação corporal, que provém da inesgotável Fonte Divina.
Por isso, o desejo jamais é completo, nem a aspiração plenamente 
realizada; porque, ao atingirmos o alto de uma montanha que nos 
parecia quase impossível de ser escalada, quando estávamos no seu 
sopé, descobrimos, ao longe, outra montanha, ainda mais elevada, 
na qual nos sentimos excitados e estimulados a escalá-la.
A voz misteriosa que ecoa no nosso íntimo, não para de gritar: para 
frente!  E, quando o desejo perde o seu vigor, o próprio aborrecimen-
to da inércia se encarrega de o despertar.
Porém, se um ser humano se recusa, sistematicamente, a não traba-
lhar para o seu aperfeiçoamento individual e persiste em ser uma 
nulidade, a voz misteriosa vai-se, pouco a pouco, se distanciando, até 
se tornar inaudível, perdendo-se no espaço.
É comum vermos estudantes brilhantes serem vencidos quan-
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do lançados na vida prática, quando 
colocados frente a frente com a rea-
lidade da vida, que pensam que ser o 
primeiro nos estudos acadêmicos é o 
mesmo que vencer na luta competitiva 
do dia-a-dia.
Esses elementos, ante a dificuldade apresentada de se tornar “al-
guém”, declaram-se antecipadamente derrotados, julgando que o ad-
versário é imbatível, e assim, as suas aspirações se extinguem pouco 
a pouco, até se tornarem uma minúscula partícula; e aí, põem a culpa 
nos outros, no sistema, na crise, no governo...
No momento em que deixamos de crescer, física, moral e intelectual-
mente, começamos a decair, porque o esforço para realizar o desejo 
de aperfeiçoamento individual se vê encurralado pela natureza infe-
rior, que a todo instante procura sufocá-lo.
Até aqueles que alcançam um nível intelectual superior ao do ho-
mem comum, não estão livres dessa luta, travada cotidianamente em 
todos os níveis da natureza, entre o espírito e a matéria, a vontade e 
o desejo, a razão e a paixão, o superior e o inferior. Porém, o triunfo 
do superior sobre o inferior e do bem sobre o mal, ainda que com 
dificuldades, tem de ser definitivo, para que a humanidade progrida 
no caminho da sua evolução.
A luta mais terrível que existe é aquela que a natureza superior do 
homem trava diariamente com a inferior, e por isso devemos nos 
precaver e vigiar, para que não vença a inferior. É certo que cada um 
tem um “vigilante” no seu íntimo; mas, quando esse vigilante se des-
cuida, começamos a enfraquecer.
A luta titânica pelo alcance dos nossos objetivos e a realização dos 
nossos ideais constitui a nossa obra de maior valor. Devemos sempre 
empregar o máximo esforço quando subimos, e não depois que atin-
gimos o alto da montanha. Raramente filhos de pessoas bem-sucedi-
das põem em evidência as suas habilidades individuais, mesmo que a 
riqueza dos pais as faça sobressair. Falta-lhes a mola propulsora para 
os fazer elevar; o estímulo da necessidade.
Mas o desejo tem de ser nobre, legítimo e inspirado por um fim ele-
vado que valoriza a vida e beneficia a humanidade, porque, do con-
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trário, não alcançaremos um lugar de honra no mundo.
A falta de êxito, na quantidade e na qualidade, depende da falta de 
objetivo e determinação. Quem não possuir estas qualidades em 
elevado grau, deve cultivá-las, sob pena de ficar toda a vida na reta-
guarda do seu ciclo social.
Ninguém consegue resultados efetivos neste mundo, se não manti-
ver vivo o esforço de sua legítima e honrosa aspiração. Desde o mo-
mento em que esse esforço enfraquece, perdemos a força impulsiva 
e caminhamos a esmo, sempre arrastados pelas circunstâncias. 

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 44 
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O sentido de sua vida

“Não é fácil encontrar a felicidade em nós mesmos 
e é impossível encontrá-la em outro lugar.”

Agnes Repplier

A pessoa que tem contentamento vive a vida na totalidade, aqui (nes-
te espaço) e agora (neste tempo), porque a vida não está esperando 
em algum lugar, país, dimensão, em outro planeta; a vida não está no 
passado nem no futuro, a vida está acontecendo agora.
A única maneira de entender a vida é viver.
Em palestras me perguntam: “Qual o sentido da vida?”
A vida em si não tem nenhum sentido. É importante que cada um 
de nós dê um sentido à própria vida. Repito: proponha um objetivo 
para a sua vida, um objetivo que não seja encontrado em nenhum 
outro lugar que não em sua própria essência, através da reflexão, de 
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meditações e principalmente através do 
sentir, inspirando-se, talvez, em mestres 
iluminados, em pessoas éticas, justas, feli-
zes, contentes, que deram um sentido po-
sitivo a suas vidas, as quais você admira. É 
importante, porém, buscar um sentido da 
vida dentro de si mesmo, respeitando quem você é.
A vida, neste exato momento em que você está lendo este livro, está 
aí pulsando em seu coração, é como um toque de tambor que diz: - 
Estou vivo! “tum” (o som da batida do tambor), - Estou vivo! “tum”. 
- Estou vivo! “tum”...
Há aqueles que, mesmo parecendo vivos, não estão. Não estão pul-
sando, não estão inteiros, não na dimensão total, porque não dão um 
sentido para a vida, vivem como robôs, executando atos repetitivos 
e sem vida.
O pensador Lewis Yablonsky chamou essas pessoas robôs de “Robo-
patas”. São pessoas que vivem como máquinas, tudo é automático, 
mecânico, repetitivo, obcecado, dogmático, conformista e sem vida.
Olhando para o Robopata, nós não notamos nenhum tipo de ener-
gia, de pulsação e de flexibilidade. O Robopata sempre acha que tem 
razão em tudo. Quem o vê tem a impressão de que ele está dormindo 
num sono profundo e, se entrarmos em seus pensamentos, veremos 
que são somente memórias do passado ou ilusões do futuro.
Reich chama o Robopata de Zé-Ninguém, o escravo social, um ser 
antialegria e antivida. Ele nunca ri, não tem compaixão ou sentimento.
O homem que soltou de um avião a bomba atômica no Japão disse 
que após o ato dormiu tranquilamente porque pensou: “Cumpri o 
meu dever”.
O Robopata, como não tem a menor autoestima ou harmonia inte-
rior, não só faz mal a si mesmo como também destrói toda a natureza 
que o cerca. São os inimigos da natureza e do planeta.
São pessoas que não conhecem nada de si mesmas.
Conta-se a história de um místico mendicante que bateu à porta de 
um homem muito rico. Ele queria alguma comida, alguma roupa. O 
homem rico ouviu as batidas e disse:
- Afaste-se! Você é um desconhecido. Ninguém o conhece aqui nesta casa.
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Então o místico respondeu:
-Eu me conheço, eu me conheço muito 
bem.
Esse é um dos sentidos que você pode dar 
a sua vida, o de se conhecer, olhar para sua 
essência, se sentir. Existem pessoas conhe-
cidas por todo o mundo, mas elas não conhecem a si mesmas. Exis-
tem também os que buscam a felicidade só no mundo exterior e isso 
é a chave para uma vida de dor.
Certa vez, nos Himalaias, ouvi de um Lama tibetano de nome 
Rimpoche:
“A pessoa realmente feliz encontra isso dentro de si mesma e não fica 
buscando sentidos de vida somente do lado de fora.
O ganancioso de ter tudo do lado de fora, desejos incontroláveis, 
pode se valer do antídoto do contentamento, que faz com que não 
faça diferença se todos os desejos forem realizados ou não, pois ele 
já é feliz”.

Reflexão

Que sentido você dá a sua vida?
O que é mais importante para você:
• Ter cada vez mais ou ser cada vez mais? Escreva a verdade, seja 
tolerante com você.
• Os relacionamentos ou as ambições?
• O estresse da luta contínua ou o relaxamento do momento presente?
Rabi Itschak vivia na cidade de Cracóvia e era muito pobre. Aconte-
ceu que, por três noites seguidas, sonhou com um enorme tesouro 
escondido sob uma ponte na distante cidade de Praga.
Pela insistência do sonho, resolveu ir a Praga em busca do tesouro. 
Ao chegar ao local, descobriu que a dita ponte era patrulhada dia e 
noite por soldados do rei. Ficou circundando o local até que o capi-
tão da guarda veio até ele para saber o que queria. Rabi Itschak então 
contou sobre seu sonho.
-Você quer me dizer que acredita em sonhos como este? - Riu 
dele o capitão. - Se eu acreditasse em sonhos, então também te-
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ria que ir à distante cidade de Cracóvia e 
encontrar um rabino, um tal de Itschak, 
porque sonhei que um grande tesouro 
estava enterrado debaixo de sua cama.
Rabi Itschak agradeceu ao capitão, 
voltou para casa e encontrou o te-
souro sob sua cama.

Koan:
Aqui e agora, o que é real em você? 
Quais são as falsidades da sua vida?

Fonte: Livro Quero mesmo é ser feliz - 
Autor: Otávio Leal - Editora Alfabeto

Texto colaboração de: Otávio Leal (Dhyan Prem) 
diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800

Jornal O Legado – Edição 41
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Paz interior

Qual o significado da palavra paz?
Ao pesquisarmos no dicionário Aurélio, encontramos as seguintes 
definições: 

- Ausência de lutas, violência ou perturbações sociais, ou de confli-
tos entre pessoas.
- Restabelecimento de relações amigáveis entre países beligerantes.
- Sossego, serenidade.

Vamos refletir sobre essas definições dentro de nós, partindo do 
princípio de que a paz no mundo será possível somente quando 
houver paz interior.
Precisamos aceitar que os bons e maus momentos fazem parte de 
nosso crescimento pessoal e espiritual. As batalhas internas surgem 
quando assumimos uma postura diante dos fatos e acontecimentos 
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de rigidez, autocrítica, culpa, quando não 
reconhecemos nossa força e nos deixamos 
arrastar pelo pessimismo, revolta, medos, 
vingança e “vitimismo”: por que comigo? 
Oh! Deus! Oh! Céus! Oh! Vida! Oh! Azar... 
e assim por diante.
É uma violência interna nos compararmos aos outros ao invés 
de olharmos para nossa vida e verificarmos onde e como preci-
samos evoluir e crescer, usando a nossa própria vida como parâ-
metro: “como estava há um ano? O que posso fazer para ampliar, 
progredir?” Realizar esta reflexão sem ansiedade, ausente de crí-
ticas e julgamentos, de forma amorosa, com vontade boa e forte 
para aprender e superar-se.
Encontrar dentro de nós um “lugar sagrado”, como um lago de águas 
cristalinas e mansas. Podemos construir este templo, da forma que 
quisermos decorar, pintar, enfim, é seu templo interior de paz. É um 
lugar onde você pode buscar o reabastecimento, o encontro consigo 
mesmo e com Deus. Pode imantar neste templo energias de amor, 
Luz, serenidade, força, sossego, discernimento e quaisquer outras 
que sentir necessidade. Visite seu lugar sagrado todos os dias, assim, 
quando surgir algum contratempo em sua vida, haverá paz circulan-
do em seu sangue e será mais fácil superar os obstáculos.
Quando os desafios surgirem, os aceite. O sofrimento se intensifica 
quando nos rebelamos e insistimos, inutilmente, em resistir. 
Você já observou que os desafios são uns convites ao desapego? 
Algumas vezes precisamos nos desapegar do controle e confiar. Ima-
gine que está em alto mar, num barco a remo. Começa uma terrível 
tempestade. O que fazer? Solta o controle (o remo) e confia na Provi-
dência Divina. A sua parte é soltar, confiar e conectar-se ao seu lugar 
sagrado para encontrar-se com seu Deus Interno. 
Acalma teu coração e confia. Este é o primeiro passo. Tenha a certeza 
de poder contar com “Aquele” que tudo pode, que nos ampara e nos 
acolhe, basta que tenhamos uma atitude de entrega, de soltura, de 
não-resistência. 
Nos momentos de angústia e desafios podemos entrar em contato 
com o mito da fênix. A fênix ou fênix é um pássaro mitológico que 
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quando morria entrava em autocombustão 
e passado algum tempo renascia das pró-
prias cinzas. Outra característica da fênix é 
a capacidade de transportar em voo cargas 
muito pesadas, havendo lendas nas quais 
chega a carregar elefantes.
Teria penas brilhantes, douradas e vermelho-arroxeadas, e seria do mes-
mo tamanho ou maior do que uma águia. A vida longa da fênix e o 
seu dramático renascimento das próprias cinzas transformaram-na em 
símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual. Quando sentia a 
morte aproximar-se, construía uma pira de ramos de árvore da canela, 
em cujas chamas morria queimada. Das cinzas erguia-se, então, uma 
nova fênix. Há um paralelo da Fênix com o Sol, que morre todos os dias 
no horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno sím-
bolo da morte e do renascimento da natureza.
Na China antiga a Fênix foi representada como uma ave maravilhosa 
e transformada em símbolo da felicidade, da virtude e da inteligência.
Ao olharmos para nossa vida vemo-nos como fênix. Isso ocorre 
quando conseguimos aprender com os desafios e transformar nos-
so comportamento. Não basta resolvermos os problemas, é preciso 
aprender com eles. Não basta saldar uma dívida, é preciso aprender a 
organizar e planejar. Não comprar por impulso, carência ou vaidade, 
mas com inteligência e discernimento.
Permita que o fogo transformador, a chama violeta, atue em sua vida. 
Ao reconhecer a presença de pensamentos e sentimentos perturba-
dores e conflitantes, imagine a chama violeta e deixe queimar, para 
ressurgir sentimentos e pensamentos mais harmoniosos. 
Renda-se! Não há outra saída, saudável. Renda-se à paz. Se entregue e 
descanse no seu lugar sagrado, que é sua fonte interna de amor, luz, paz, 
força, intuição e contato direto com a Espiritualidade Maior, para aliviar 
a mente, acalmar e melhorar a conexão das ideias, diminuir a dor e for-
talecer para encontrar saídas, solucionar, aprender e prosseguir.

Texto colaboração de Ivete Costa – Terapeuta

Jornal O Legado – Edição 41 
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Autoajuda

Poder pessoal 
primeira regra de ouro

O que é o poder pessoal? Você sabe usar o seu poder pessoal? 
Poder pessoal é uma atitude. Você pode decidir manter uma atitude 
de fraqueza ou de força ao começar cada novo dia. É uma energia 
que existe em seu corpo e em sua mente subconsciente. Nós pode-
mos utilizar esse poder a qualquer momento durante nossa vida.
Vou contar sobre uma experiência que se passou comigo. Em um dia 
chuvoso eu tinha um compromisso. Havia duas formas de pensar: 
ou eu aceitava o dia como uma benção ou eu teria muito que recla-
mar; dia chuvoso, metrô apertado, desconforto, frio etc...
Então resolvi me programar usando o meu livre arbítrio para 
pensar e me sentir o melhor, fazendo daquele dia um grande 
dia, um dia especial!!!!
De minha casa até o metrô dá uns quinze minutos de caminhada. 
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E ao caminhar fui afirmando e procurando 
sentir verdadeiramente o que eu estava afir-
mando: que aquele dia era um dia abenço-
ado sendo que eu me encontraria somente 
com pessoas boas, gentis, iluminadas e mui-
to felizes. Agradecendo pela chuva que é tão 
necessária e por todos que eu cruzava no meu trajeto. E assim fui. 
Ao parar em um farol esperando que ele abrisse, em um certo mo-
mento, uma pessoa sem querer, bateu em meu braço. Ela me pediu 
desculpas, e eu falei que não havia sido nada e continuei o meu tra-
jeto. Num dado momento esta pessoa toca em meu ombro me cha-
mando e me fala: Sabe moça, você é uma pessoa muito iluminada. 
Eu fiquei muito surpresa e ela continuou: o nosso mundo precisa 
de pessoas como você. Que Deus te abençoe e que você continue 
sempre com esta luz. Eu agradeci e lhe falei que ela era muito gentil. 
Continuando meu caminho comecei a rir porque a “experiência” va-
leu a pena e veio a confirmar que nós temos um poder enorme. Esse 
poder na maioria das vezes é utilizado de uma forma distorcida pela 
nossa mente e pelos nossos hábitos que criamos em nosso dia-a-dia.
Eu quis contar essa experiência simples, mas muito significativa para 
mim como prova que se fizer funciona.
Se esforce para fazer prevalecer o seu poder pessoal não deixando 
que sua mente subconsciente comande sua vida pelos hábitos arrai-
gados de reclamações e insatisfações.
 Mude já, mesmo nas coisas mais simples, que você terá um retorno 
fantástico. Isso é Deus em nós, é a nossa força e é a primeira regra de 
ouro para a felicidade.
Eu deixo aqui uma afirmação para se conseguir acionar este poder:
Todas as manhãs afirme:
Deus, meu poder pessoal e minha mente subconsciente, formamos 
um trio imbatível.
Façam e depois me contem.  Um toque de Luz em seu coração!

Texto colaboração de Edna Zuppo Ranieri

Jornal O Legado – Edição 46 
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Sonhos,
uma linha direta com  

o inconsciente

Os sonhos têm grande destaque desde a antiguidade. Os vários povos 
já usavam essa ferramenta de alguma forma, inclusive como poderes 
premonitórios, mas só em 1900, com a publicação de “Interpretação 
de Sonhos”, escrito por Sigmund Freud, pai da psicanálise, que esse 
assunto ganhou um cunho mais científico.  
Naquele livro, extremamente polêmico para a época, Freud segue 
um caminho completamente novo, definindo o conteúdo do sonho 
como realização dos desejos. Para ele, no enredo há um sentido visí-
vel considerado uma fachada, e um sentido latente que é o significa-
do, e é este que realmente importa. 
Posteriormente, Carl G. Jung lê a obra de Freud com grande 
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entusiasmo e dá um passo além. Para 
ele, os sonhos não eram só “uma fa-
chada”, mas sim a própria forma do 
inconsciente se comunicar, buscando 
sempre o equilíbrio por compensação. 
Por esse sistema, uma pessoa que so-
fre de baixa estima pode sonhar que é 
alguém muito importante, recebendo dessa forma o recado do 
inconsciente sobre a necessidade da mudança de atitude e pos-
tura, reequilibrando dessa forma o processo. 
A história nos mostra casos famosos de pessoas que tiveram grandes 
inspirações nos sonhos. Entre eles podemos citar o Beatle Paul Mc-
Cartney, que sonhou com uma melodia e ao acordar foi para o piano 
e compôs Yestherday, um dos maiores clássicos de todos os tempos. 
Thomaz Edson também vivenciou algo semelhante: estava desenvol-
vendo o fonógrafo e finalizou seu projeto quando sonhou com uma 
manivela. Além dos famosos, existem muitos casos de pessoas no 
dia-a-dia que estão envolvidas com algum projeto e em determinado 
momento recebem esses “recados” com soluções para problemas que 
não sabiam como resolver até aquele momento. 
Sobre os sonhos premonitórios Jung diz que o inconsciente 
tem os seus próprios meios para interpretar a realidade; algo 
que ainda vai se tornar consciente já existe inconscientemente, 
sendo assim, de alguma forma os sonhos conseguem registrar 
essa situação e retransmiti-las. 
Para utilizar essa ferramenta a nosso favor é importante anotarmos o 
que sonhamos, ou seja, ter um caderno de sonhos. Para realizar essa 
anotação passo algumas dicas de grande utilidade: 
- Você pode usar um caderno para anotar durante a noite ou ter um 
gravador. Eu, particularmente, prefiro e recomendo a segunda op-
ção, pois não preciso nem abrir os olhos, apenas aperto o REC do 
gravador e gravo os detalhes; depois, pela manhã, ouço a gravação 
e nesse momento transcrevo o que achar necessário para o caderno; 
- Se preferir usar um caderno ele deve ficar aberto na página em 
que serão feitas as anotações e a caneta deve ficar à mão. Se deixar 
para abrir o caderno à noite ou precisar procurar a caneta, prova-
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velmente, detalhes importantes cairão no 
esquecimento; 
- Se usar um gravador ele deve estar no 
ponto da gravação, pelo mesmo motivo 
acima; 
- Quando acordar no meio da noite lem-
brando de um sonho anote-o imediata-
mente; se deixar para fazer isso pela manhã muito provavelmente 
não se lembrará do que sonhou; 
- Procure anotar, junto com o relato, algumas circunstâncias do dia 
anterior ao sonho, pois eles podem interferir no contexto do sonho.
Dando a devida importância aos sonhos, anotando-os e verifican-
do o seu significado, abrimos uma linha direta com o inconsciente, 
e por essa linha podemos pegar recados importantes para o nosso 
dia-a-dia e nosso amadurecimento como ser humano, transforman-
do-os, assim, em importante aliado na nossa caminhada.
 

Texto colaboração de: Valter Cichini Jr. - 
Terapeuta Transpessoal - Oficina Holística Maniji

Jornal O Legado - Edição 39 



54 Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Autoajuda

Velhice, uma visão quântica

Estamos de volta, e desta vez para falarmos do segundo assunto da 
nossa “trilogia”, a velhice.
Não esperem ler as mesmas coisas que já foram ditas por incontá-
veis “sábios” sobre o tema, como por exemplo: “É sublime ser velho”; 
“Temos que saber envelhecer”; “Somente se adquire sabedoria 
com a velhice”; “Barbas e cabelos brancos são sinal de sabedoria”, 
ou qualquer outra baboseira de igual valor. Não! Vamos falar de 
velhice à luz da física quântica, da verdadeira realidade. Vai cho-
car alguns? Eles vivem se chocando com a realidade e, assim, con-
tinuam na sua vidinha insignificante, enquanto nós caminhamos 
sabiamente rumo às nossas realizações, apesar de já termos idade 
suficiente para sermos chamados de velhos.
Em primeiro lugar, a velhice não deve meter medo a ninguém. 
Aquele que viveu retamente, honestamente, limpamente, que 
produziu frutos em sua existência e respeitou o planeta em que 
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vive, ou seja, que viveu elevadamente, 
não precisa se preocupar com a velhice 
e muito menos com a morte.
Mas, mais interessante ainda, é que o 
processo de envelhecimento pode ser 
acelerado, reduzido, parar por algum 
tempo e até mesmo reverter-se. Vamos 
explicar: o ser humano é a única criatura na face da Terra ca-
paz de mudar a própria biologia pelo pensamento e sentimen-
to. Porque somos conscientes, nossos estados mentais influen-
ciam naquilo de que temos consciência.
É impossível isolar um simples pensamento ou sentimento, uma 
simples crença ou suposição, que não tenham algum efeito sobre o 
envelhecimento, direta ou indiretamente. Nossas células estão sem-
pre atentas aos nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. 
Um surto de depressão pode arrasar o sistema imunológico; apaixo-
nar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. O desespero 
e a desesperança aumentam o risco de ataques cardíacos e também 
pode provocar o câncer, pois nesses estados aparece o desânimo, fa-
tor maior para a sua eclosão.
Pelo fato da mente influenciar cada célula do organismo humano, 
o envelhecimento é um processo fluido e modificável. Centenas de 
descobertas, frutos de pesquisas realizadas nas últimas quatro déca-
das, comprovam que o envelhecimento é muito mais dependente do 
indivíduo do que jamais se imaginou no passado.
Por que aceitamos algo como real? Porque podemos vê-la, senti-la 
ou tocá-la. Todo mundo nutre um preconceito em favor de coisas 
que são confortavelmente tridimensionais e que nos são apresenta-
das como tais por nossos cinco sentidos.
Albert Einstein percebeu que tempo e espaço são também produtos 
de nossos cinco sentidos; vemos e tocamos coisas que ocupam três 
dimensões, e experimentamos os fatos como acontecendo em ordem 
sequencial. No entanto, Einstein e outros físicos foram capazes de 
remover a máscara das aparências. Eles reorganizaram o tempo e o 
espaço em uma nova geometria que não tem princípio nem fim, nem 
margens, nem solidez. Cada partícula sólida do Universo passou a 
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ser um feixe espectral de energia vibrando 
em um imenso vazio.
O velho modelo de espaço-tempo foi des-
truído, substituído por um campo fluído, 
intemporal, de transformação constante. 
Este campo quântico não existe separado 
de nós – ele é “nós”.
A grande vantagem desta nova visão do mundo é o fato de ser imen-
samente criativa – o corpo humano, como tudo o mais no cosmos, 
está sendo refeito a cada segundo que passa. Embora os seus sentidos 
lhe digam que você habita um corpo sólido no tempo e no espaço, 
isto está, é tão somente na camada mais superficial da realidade. Seu 
corpo é muito mais miraculoso – um organismo que flui com a força 
de milhões de anos de inteligência. Esta inteligência é dedicada a ob-
servar a mudança constante que ocorre dentro de você. Cada célula é 
um terminal em miniatura conectado ao computador cósmico.
Envelhecer é uma “máscara” para a perda desta inteligência. A física 
quântica nos diz que não é um fim para a dança cósmica – o cam-
po universal de energia e informação nunca cessa de se transformar, 
tornando-se novo a cada segundo. Nossos corpos obedecem ao mes-
mo impulso criativo.
A fim de permanecer vivo, o corpo deve viver nas asas da mudança. 
Neste exato momento, que é todo o tempo que você tem, você está 
exalando átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, que 
um instante antes estavam presos em uma matéria sólida. Seu estô-
mago, fígado, coração, pulmões e cérebro estão se desvanecendo no 
ar, sendo substituídos tão rápida e interminavelmente quanto vão se 
desgastando. A pele é substituída a cada 30 dias, o revestimento do 
estômago a cada cinco dias, o fígado a cada seis semanas, o esqueleto 
de três em três anos e as células cerebrais a cada cinco anos. A olho 
nu, esses órgãos parecem os mesmos a cada momento em que são 
examinados, mas, em verdade, estão sempre em fluxo. Lá pelo final 
do ano ou após seis meses desta leitura, no mínimo 70% dos átomos 
do seu corpo terão sido substituídos por outros. 
A nova realidade que nos é trazida pela física quântica tornou 
possível pela primeira vez manipular a inteligência invisível 
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que está por trás do mundo visível. 
Einstein nos ensinou que o corpo físi-
co, como todos os objetos materiais, é 
uma ilusão, e tentar manipulá-lo pode 
ser como querer agarrar uma sombra 
sem encontrar sua substância.
O mundo invisível é o mundo real, e se es-
tivermos dispostos a explorar os níveis invisíveis de nossos corpos, 
poderemos recorrer à imensa força criativa que está à nossa frente.

A mente e o corpo são inseparáveis

A inteligência é muito mais flexível do que a máscara da matéria 
que a esconde. A inteligência pode se expressar como pensamen-
to ou como moléculas. Uma emoção básica como o medo, pode 
ser descrita como um sentimento abstrato ou como uma molé-
cula tangível do hormônio chamado adrenalina. Sem a sensação 
não há hormônios, sem o hormônio não há sensação. Do mesmo 
modo, não há dor sem os sinais nervosos que transmitem dor; 
não há alívio da dor sem as endorfinas que se ajustam aos recep-
tores da dor para bloquear esses sinais.
A revolução que chamamos de medicina da mente e do corpo, ou 
seja, psicossomática, baseia-se nesta descoberta muito simples: onde 
quer que vá um pensamento, irá também um elemento químico. A 
moderna medicina está começando a se utilizar da ligação mente-
-corpo para curar e derrotar a dor, o que já é um grande passo.
Dito isto, podemos concluir que o corpo é capaz de produzir qual-
quer reação bioquímica, uma vez que tenha sido dada à mente a su-
gestão apropriada.
Se pudermos (e podemos) efetivamente acionar a intenção de 
não envelhecer, o corpo reagirá automaticamente. Dispomos de 
evidências extremamente estimulantes para comprovar existir 
tal possibilidade.
A consciência faz uma imensa diferença no processo de envelheci-
mento, pois, embora todas as espécies envelheçam somente os seres 
humanos são capazes de saber o que está lhes acontecendo, e tra-
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duzem o que sabem no próprio envelhe-
cimento. 
O desespero por envelhecer faz com que a 
pessoa envelheça mais depressa, enquan-
to que aceitar o envelhecimento gracio-
samente evita muitos sofrimentos, tanto 
físicos quanto mentais. A velha máxima: 
“Você é tão velho quanto pensa ser”, tem implicações profundas.
Resumindo, nosso corpo é o resultado físico de todas as interpreta-
ções que aprendemos a fazer desde que nascemos.
Mantenha-se sempre ativo. A consciência em mutação criativa é a 
marca do não envelhecimento. Desistir desse poder criativo em favor 
de hábitos, rituais, crenças rígidas e comportamento inadequado às 
leis naturais é a marca do envelhecimento.

Fatores negativos que aceleram o envelhecimento

• Depressão.
• Dificuldade para expressar as emoções.
• Sentir-se inferior, incapaz de modificar-se, de melhorar de vida.
• Viver só – solitário.
• Ausência de amigos íntimos.
• Falta de um trabalho regular.
• Insatisfação com o trabalho.
• Ter de trabalhar mais de 40 horas semanais.
• Dificuldades financeiras – dívidas.
• Preocupação habitual ou excessiva.
• Mortificação por culpas passadas.
• Irritabilidade – enraivecer-se com facilidade e ser incapaz de ex-
pressar essa raiva. 
• Criticar demais a si mesmo e principalmente aos outros.

Fatores positivos que retardam o envelhecimento

• Casamento feliz (ou relacionamento satisfatório).
• Satisfação no trabalho.
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• Sensação de felicidade pessoal.
• Capacidade de rir com facilidade.
• Vida sexual satisfatória.
• Capacidade de fazer e manter amigos.
• Tirar pelo menos 20 dias de férias anu-
almente.
• Sentir-se capaz de controlar a própria 
vida pessoal.
• Tempo de lazer agradável – hobbies satisfatórios.
• Capacidade de expressar os sentimentos facilmente.
• Visão otimista do futuro.
• Sentir-se financeiramente seguro.
• Viver de acordo com suas possibilidades.

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 39 
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Fala sério! Dr. Holístico, 
o Cricri alternativo

Não basta ter muita teoria
A prática é sempre mais importante...

Para pregarmos um prego é indicado o uso de um martelo, certo?
Nem tanto..., esta orientação é insuficiente...
Como informação básica, não está de todo errada, porém, tecnica-
mente é necessário saber onde vai ser pregado o prego, seu tamanho 
e resistência, e também o tamanho do martelo a ser usado...
Não fosse o bastante, de se avaliar a habilidade de quem vai execu-
tar o serviço, pois uma tarefa aparentemente simples pode provocar 
transtornos indesejados como a famosa “martelada nos dedos”.
Esta breve explanação pode facilitar a compreensão do que vou co-
mentar a seguir.
Entre outubro e fevereiro tive várias oportunidades para conversar 
com orientadores das técnicas de diagnóstico e terapias complemen-
tares, e até mesmo participar de alguns minutos de suas aulas.
E o que pude observar é que alguns são verdadeiras enciclopédias ambu-
lantes, invejáveis teóricos, porém, poucos ou pouquíssimos são atualiza-
dos, e quase todos não praticam mais, só “ensinam”, outros foram alunos 
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destes anteriores, com muita informação te-
órica, mas com poucas experiências práticas.
Eu senti que a maioria pensa e se apoia numa 
teoria que já “não deveria ser mais usada nos 
meios holísticos”, ou seja, “se alguém já fez e 
funcionou eu não preciso fazer de novo, é só 
confiar e pronto...”, afinal de contas fulano e beltrano tem credibilidade 
e são confiáveis...
O fato de que “não existe nada que seja eterno”, e que tudo sofre mu-
danças conforme novos conceitos e novas informações, mais atualiza-
das e inseridas nas necessidades inerentes a evolução dos seres, a cada 
período se deveria avaliar as “antigas técnicas” e conceitos, estes.
Divulgados por verdadeiros pesquisadores que continuam dedica-
dos a obter novas respostas e maiores qualidades e eficácia.
Existe uma obstinada relutância dos orientadores em se atualizarem, 
agindo e se comportando como os donos da verdade e por terem um 
certo carisma convencendo os iniciantes o quanto são soberanos e sabe-
dores do que expõe, porém, quando são questionados por um pesqui-
sador mais atualizado ou se justificam evasivamente ou fogem da acare-
ação, tornando-se arrogantes e tentando permanecerem “entronados”.
O alerta é que as pessoas tenham mais bom senso em escolher com 
quem vão aprender uma nova atividade.
Tem pessoas que se auto intitulam “professores”, e que ainda defen-
dem “a porretada na cabeça para conseguir anestesiar alguém” ou 
que continuam ensinando “pregar tachinhas com uma marreta”.
Para não dizer que eu escondo os “objetos” destes meus comentários aí 
vão os principais títulos de “profissionais” com que me deparei: “pro-
fessores de equilíbrios energéticos”, “professores de autodefesa energé-
tica”, “professores de radiestesia”, pasmem! “Muito xixi fora do pinico!”
Comentário final: Abram seus olhos, não tenham vergonha de ques-
tionar, nunca esqueçam, “a teoria na prática é outra”.

Estou ligado!
Mesmo que incomodando alguém...

Jornal O Legado – Edição 40 

Não basta ter muita teoria
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Esoterismo

O Segredo

Existem no mundo algumas preciosidades que raramente nós esbar-
ramos com elas e em um desses felizes esbarrões me surgiu a oportu-
nidade em assistir ao filme “O Segredo”. 
Quanto mais vivo, mais acredito que o simples é o certo e o invisível é 
visível. Mas deixando a filosofia de lado, abaixo estamos “desvendan-
do” um “pedaço” desse incrível filme. Eu particularmente recomendo 
a todos a assistirem o filme e fazer cursos de autoajuda com esse tema. 
O texto adaptado por nossa redação é uma narrativa de várias pesso-
as que explicam durante o filme o que é O Segredo:

Há um ano atrás minha vida entrou em colapso. Eu trabalhei até 
a exaustão, meu pai morreu repentinamente e meu relacionamento 
viera a acabar.
Sei que num determinado momento o meu maior desespero se tor-
nou o meu maior presente...
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...Eu fui introduzida a um grande segredo. 
Comecei a procurar vestígios do segredo 
dentro da história.
O segredo foi enterrado. O segredo foi co-
biçado. O segredo foi suprimido...
Descobri que pessoas famosas da história 
sabiam desse segredo.
Tudo o que eu queria era compartilhar o segredo com o mundo. Co-
mecei a procurar por pessoas vivas que conheciam o segredo. Um a 
um, começaram a surgir.
Quando se conhece esse segredo, você tem tudo o que quiser. Felici-
dade, saúde e riqueza.
Você pode fazer ou ter o que quiser. Nós podemos ter aquilo o que 
desejamos ou até mais.
Em que tipo de casa você quer morar? Você quer ser um milionário? 
Que tipo de negócio você quer ter? Você quer mais sucesso? O que 
você realmente quer?
Eu já vi muitos milagres nas vidas das pessoas, milagres financeiros, 
milagres de cura física, cura mental, cura num relacionamento. E 
tudo isso acontece, sabendo como se aplicar O Segredo.

Segundo Emerson “O Segredo é a resposta para tudo que é, foi e virá 
a existir”.

Você deve estar sentado imaginando: O que é O Segredo? Eu vou 
contar como eu vim a entendê-lo.
Nós todos funcionamos com uma força infinita. Todos nós nos guia-
mos pelas mesmas leis.
As leis da natureza, são tão precisas que não tivemos dificuldade em 
construir espaçonaves, mandar pessoas para a lua e marcar o tempo 
do pouso com a precisão da fração de um segundo.
Não importa em que ponto do planeta você esteja, todos estamos 
interligados por uma força, uma lei: a LEI DA ATRAÇÃO.
O Segredo é a Lei da Atração.
Tudo o que vêm para a sua vida, você está atraindo, e é atraído pelas 
imagens que você tem dentro de sua mente. É o que você pensa. Qual-

O Segredo
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quer coisa que você esteja pensando, você 
estará atraindo para você.
Sábios sempre souberam disso.
Porque você acha que 1% da população de-
tém 96% da riqueza? Você acha que é um 
acidente? Não é acidente! É projetado para 
ser assim. Eles entendem algo. Eles entendem O Segredo.
E neste momento você está sendo introduzido ao Segredo. A ma-
neira mais simples de se enxergar a lei da atração é pensar em você 
como um imã. E você sabe que um imã atrai coisas magnéticas.
Basicamente, a Lei da Atração diz que semelhante atrai semelhante. 
Mas falando a nível mental, nosso trabalho como humanos é nos 
agarrar naquilo o que realmente desejamos e ter bem claro em nossa 
mente o que queremos. E a partir disso, nós começamos a nos envol-
ver com uma das leis mais poderosas do universo, que é a tal da Lei 
da Atração. Você se torna o que você realmente mentaliza, você atrai 
aquilo que você mentaliza. Se você vê aqui, você deterá aqui. E esse 
princípio pode se resumir em quatro palavras.
Pensamentos se tornam coisas.
O que podemos entender sobre os pensamentos é que eles possuem 
uma frequência. Todo pensamento tem uma frequência. Nós pode-
mos medir um pensamento, como se você estivesse pensando em 
algo muito intensamente. Ou se você estiver imaginando, aquele car-
ro novo ou tendo aquele dinheiro que você precisa... Construindo 
aquela empresa... Encontrando sua alma gêmea. 
Se você imaginar como seria isso, você estará emitindo essa frequên-
cia de uma forma consistente.
Pensamentos estão mandando um sinal magnético que atrai um si-
nal semelhante de volta a você. Se veja vivendo confortavelmente. 
E você atrairá isso. Sempre funciona, todo o tempo, com qualquer 
pessoa. Ai está o problema, as pessoas costumam pensar no que elas 
NÃO querem e ficam se perguntando por que continuam surgindo, 
uma atrás da outra, essas coisas que não desejam.
Na Lei da Atração, não importa se você quer algo bom ou ruim. O que 
você quer ou não quer. Ela responde aos seus pensamentos. Portanto 
se você estiver sentado olhando para um monte de dividas, se sentindo 
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mal por isso, esse será o sinal que você esta-
rá dando ao universo. “Eu me sinto mal por 
todas essas dividas”.
Você só estará afirmando para si mesmo 
que você se sente em todo seu ser, e é isso 
que conseguirá.
Então, quando você olha para algo que você quer, você estará dizendo 
‘sim’ para ele, você estará ativando um pensamento, e a Lei da Atração 
irá responder a esse pensamento e irá trazer as coisas que condizem 
com ele.
E quando você está olhando para algo que você não quer, e você diz 
‘não’ para ele. Você na verdade não o está afastando, ao invés disso, 
você estará ativando um pensamento de algo que você não quer.
E a Lei da Atração as atrairá para você também. Isso é o universo, 
baseado na atração. Tudo é baseado na atração, a Lei da Atração está 
sempre funcionando, não importa se você acredita, entendendo ou 
não, ela sempre estará funcionando.
Você pode estar pensando no passado, no presente ou no futuro, não 
importa se você está lembrando, vendo ou imaginando, ainda nesse 
processo você está ativando um pensamento. E a Lei da Atração, que 
é a lei mais poderosa do universo que responderá ao seu pensamento.
A criação está sempre acontecendo. Toda vez que alguém tem um pen-
samento ou prolonga uma maneira de pensar, ela está em um processo 
de criação, alguma coisa irá se manifestar devido a esses pensamentos.
A Lei da Atração diz: Nós daremos qualquer coisa que você disser 
ou focar. Se você reclamar de alguma coisa você estará criando mais 
dessa coisa.
Nossa tendência é atrair pessoas positivas e coisas positivas, mas, se 
adotarmos uma postura negativa, atrairemos pessoas negativas e coi-
sas negativas, e você acaba atraindo para você os pensamentos que 
predominam na sua consciência. Não importa se são conscientes ou 
inconscientes. Esse é o ponto.
Se você prestar atenção, a origem do segredo, o poder da nossa men-
te, o poder das nossas intenções, está tudo a nossa volta, basta você 
abrir os olhos e ver. Você vê a Lei da Atração se evidenciar na socie-
dade, quando alguém que só fala de doenças é o que as têm, ou o que 
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mais fala em prosperidade também a tem.
A Lei da Atração está em tudo que nos cer-
ca. Se você entender o que ela é, tem a ver 
com você ser um imã, atraindo pensamen-
tos, atraindo pessoas, atraindo eventos, 
atraindo estilo de vida... 
Tudo o que você traz para sua experiência, você traz devido a essa 
poderosa Lei da Atração.
Não estamos falando de um ponto de vista de ilusões ou de uma lou-
cura imaginaria, estamos falando de um entendimento básico mais 
profundo. A física quântica começa a apontar esse descobrimento. 
Ela diz, que você não pode ter o universo sem a mente se integrar 
a ele. A mente está na verdade se modelando àquilo que está sendo 
captado. Se você não entende, isso não quer dizer que você a está 
rejeitando. Você provavelmente não entende a eletricidade. No iní-
cio ninguém sabia o que a eletricidade era e mesmo assim aprovei-
taram os seus benefícios. Eu não sei como ela funciona, mas eu sei 
o seguinte: Que você pode cozinhar o jantar de um homem com a 
eletricidade. E você também pode cozinhar o homem! 
As pessoas que geralmente começam a entender o grande segredo co-
meçam a ficar assustadas com os pensamentos negativos que elas têm.
Duas coisas que você precisa também saber: 1) É provado cientifica-
mente que um pensamento positivo é centenas de vezes, mais podero-
so do que um pensamento negativo. E isso elimina uma preocupação.
Você vive numa realidade que existe um atraso no acontecimento 
das coisas. Isso é útil. Você não iria gostar de viver num ambiente que 
os seus pensamentos se manifestassem imediatamente. E isso vai se 
provando gradativamente... É uma coisa boa. 2) Se você quer poli-
ciar os seus pensamentos, se você quer escolher os seus pensamentos 
com cuidado, se você quer se divertir com isso; você é a obra prima 
da sua própria vida. Você é o Michelangelo de sua vida. O dia em 
que você está, quem o esculpi é você, e o faz com seus pensamentos. 
Líderes no passado que detinham o segredo, queriam ter o po-
der e não o compartilhar, então eles mantinham as pessoas ig-
norantes. As pessoas iam para o trabalho, faziam suas tarefas e 
voltavam para casa. Elas estavam numa rotina, sem poder, pois 
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o segredo estava na mão de poucos. 
Vivemos num universo que é regido por 
leis. Temos a lei da gravidade, que diz 
que se você cair de um prédio não im-
porta se você é uma pessoa boa ou má. 
Você atingirá o chão.
Tudo na sua vida que está a sua volta nesse momento, incluindo as coisas 
que você reclama, você as atrai. Eu sei que a primeira impressão será algo 
que você detestará ouvir. Você vai dizer imediatamente: Eu não atraí o 
acidente de carro. Não atraí aquele cliente chato. Não atraí as dívidas. Eu 
não atraí qualquer coisa que eu esteja reclamando.
Eu estou aqui para dizer na sua cara: Sim você atraiu isso. Essa é uma 
das partes mais difíceis de se aceitar.
Mas, uma vez aceito, sua vida mudará, faz parte do grande segredo. E a 
maioria das coisas é atraída por omissão. Nós simplesmente pensamos 
que não temos controle ou que nossos pensamentos e sentimentos es-
tão em um piloto automático. Então tudo nos é trazido por omissão.
Se for a primeira vez que você ouve isso, você vai pensar: Eu vou ter 
que policiar todos os meus pensamentos, isso vai me dar um traba-
lhão. Vai parecer no começo. Mas é ai que a diversão começa. Nós 
não estamos dizendo para você policiar os seus pensamentos, isso 
deixaria você louco.
São tantos pensamentos, vindo de várias direções, sobre tantos as-
suntos diferentes. É aí que entra o seu sistema emocional. 

Emoções

O seu sistema emocional vai ajudar a você entender o que está pen-
sando. Seus pensamentos causam sensações. As emoções são um in-
crível dom que nós temos. Elas nos ajudam a saber o que estamos 
atraindo. Só existem duas emoções na nossa perspectiva. Uma faz 
você se sentir bem e a outra faz você se sentir mal. Nós a chama-
mos de várias coisas, mas essencialmente todas as emoções negativas 
chamem-nas de culpa, raiva ou frustração. Todas causam o mesmo 
sentimento, elas não fazem você se sentir bem. E todas elas, estão te 
dizendo, o que você pensa não condiz com aquilo que você quer. Em 



71Compêndio do Legado Holístico - volume 2

O Segredo

outras palavras, são chamadas de frequ-
ências ruins, más vibrações ou o que você 
preferir chamar.
A outra faz com que você se sinta bem, é 
o sentimento de esperança, felicidade ou 
amor. São bons sentimentos, emoções po-
sitivas. E elas estão dizendo que os seus sentimentos condizem com o 
que você quer. É bem simples, a resposta está bem ai.
O que eu estou atraindo? Como estou me sentindo? Estou bem! 
Continue assim! Nosso sistema de emoções é um mecanismo de res-
postas. Para sabermos se estamos atraindo coisas que queremos ou 
o que não queremos, quanto melhor você se sente, mais você atrai 
as coisas que você quer; quanto pior você se sente, mais você atrai as 
coisas que você não quer. 
O que você faz é passar por uma variedade de experiências no dia-a-
-dia. Seus pensamentos é que estarão literalmente formulando as suas 
experiências futuras. Você pode dizer pela forma que você se sente, se 
as coisas que você visa, vão satisfazê-lo quando você as alcançar. 
Não importa o que você esteja sentindo, isso será um reflexo perfeito 
do que virá a se tornar. Você está recebendo exatamente o que você 
está sentindo, não só o que você está pensando. Por isso quando a 
pessoa acorda com o pé esquerdo, elas tendem a sentir que o dia não 
será bom. O dia todo segue dessa maneira, e elas não sabem que com 
uma simples mudança em suas emoções elas podem mudar todo o 
seu dia e suas vidas.
Se você começar bem um dia, você tem um sentimento de felicida-
de, contanto que você não permita que algo mude o seu astral, você 
continuará atraindo através da lei da atração, mais situações circuns-
tancias, pessoas que sustentem essa felicidade.
Bons dias, maus dias, ricos ficam mais ricos, pobres mais pobres. É 
tudo devido ao que essas pessoas predominantemente sentem.
Você pode começar a se sentir saudável. Você pode se sentir próspe-
ro. Você pode sentir o amor que o cerca, mesmo que ele não esteja lá. 
É dessa maneira que o universo vai corresponder à natureza da sua 
alma e dos seus sentimentos, pois é assim que você se sente. Então 
basicamente, quando você foca em algo com os pensamentos e com 
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os sentimentos é o que você irá atrair, que-
rendo ou não. “O que você pensa e sente e 
o que se manifesta é sempre uma combina-
ção”. Sempre! Sem exceções.
É difícil de aceitar, mas nós podemo-nos 
abrir para isso. As ramificações são incrí-
veis! Significa que todo pensamento que você teve na sua vida, ele 
pode ser desfeito com uma mudança na sua percepção.
“Você cria o seu próprio universo de acordo com que caminha nele.” 
(Winston Churchill)
É muito importante que você se sinta bem, por que é esse sentimento 
que você estará enviando para o universo e começará a atrair mais 
dele para você. Então quanto mais você se sentir melhor, mais você 
vai atrair coisas boas e vai te manter cada vez melhor.
Quando você está se sentindo mal, sabe que pode mudar isso num 
instante? Comece a cantar. Isso vai mudar as suas emoções, ou pense 
em algo bonito. Pense num bebê. Talvez um que você ame, e man-
tenha esse pensamento na sua mente, nada mais além desse pensa-
mento. Eu garanto que você começará a se sentir melhor. 
Fique tranquilo com relação a tudo o que você leu aqui. Divirta-se. 
Não há nada que você tenha que fazer, apenas o que você quer fazer.

Filme: The Secret
www.thesecret.tv 
Produção: Paul Harriogtin e Rhonda Byrne
Diretor: Drew Herist
Gerente de produção: Glenda Bell
Editores: Damian Corboy e Damiel Kerr - With Special Thanksto: 
Jerry & Esther Hicks
www.abraham-hicks.com 
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A quietude dinâmica na terapia 
de integração craniossacral

“Alcance o vazio total.
Permaneça completamente na Quietude.

As dez mil coisas se agitam,
E eu contemplo o seu retorno.

Todas as coisas florescem e crescem,
E cada qual retorna à sua Origem.

O retorno à Origem se chama Quietude,
É o retorno àquilo que é.

Por meio da Quietude, cada qual completa o seu Destino.
Aquele que completou o Destino torna-se parte do constante.

Conhecer o constante é a Iluminação“.
- Lao Tse: Tao Te Ching
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A quietude dinâmica na terapia de integração craniossacral

Na Terapia de Integração Craniossacral, a 
quietude é percebida como um estado in-
trínseco de onde o processo de cura emerge. 
A apreciação da quietude é importante em 
todas as tradições espirituais.
O meditador descobre que a quietude é o 
solo de onde tudo emerge; o portal para os 
mistérios mais profundos, que está além da mente conceitual e os 
padrões de condicionamento.
A Quietude Dinâmica é profundamente curativa no contexto da ses-
são terapêutica.
Ela pode liberar a potência do Sopro da Vida, alinhando nossa cons-
ciência com nossa natureza essencial.
É o solo onipresente e vibrante de onde nosso próprio ser surgiu. 
É profundamente quieto e também dinamicamente presente. 
Permeia todos os espaços e atividades e todas as formas são manifes-
tações de sua ação sutil.
É o reino de potencial implícito de onde emerge o Sopro da Vida.
A quietude é um estado natural, nunca perdido; mas pode estar en-
coberto pelo movimento de pensamentos e imagens que estamos 
sempre criando.
A habilidade de se relacionar com a quietude é baseada totalmente 
no nosso estado mental e nossa quietude interior, onde não há movi-
mentos de pensamentos, imagens ou intenções. 
Quando a mente se assenta, podemos experimentar um estado de 
equilíbrio e pura consciência, abrindo-se o portal para a dimensão 
da Quietude Dinâmica. 

Novo Paradigma

A física quântica nos oferece paradigmas que podem ser observados 
em experiências quânticas, provando que todas as partículas estão 
inter-relacionadas e influenciando-se mutuamente:
• O observador influencia o observado.
• Quando duas partículas quânticas são colocadas em polos opostos 
no universo e uma delas se move, a outra responde simultaneamente.
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Como terapeutas de Integração Craniossa-
cral, aprendemos a estar em um estado de 
quietude para que o sistema do cliente não 
reaja a nossa presença e possa realmente 
nos mostrar a sua individualidade.
Usamos o termo campo relacional para 
descrever os efeitos interativos do terapeu-
ta e cliente juntos.
A abordagem não invasiva da terapia craniossacral tem como prin-
cípio facilitar as condições nas quais as forças naturais do corpo são 
mobilizadas e otimizadas para a autocorreção, sendo extremamente 
efetiva e segura.
Usando toques suaves e precisos na manipulação dos ossos crania-
nos, coluna vertebral, sacro e fáscias, equilibramos o Sistema Cra-
niossacral proporcionando vitalidade e bem estar em todas as di-
mensões do ser humano: físico, emocional, psicológico e espiritual. 
Mudamos o paradigma de “eliminação de dor e sofrimento” para 
“restauração da saúde de dentro para fora”.

Texto colaboração de: Aziza (Dra. Lurica Noguchi), 
professora de Integração Craniossacral

(11) 3885-4898  integracranio@uol.com.br

Jornal O Legado – Edição 45 
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Saúde Holística

Ritmo craniossacral:
O movimento da saúde

A vida se manifesta como um movimento contínuo, um fluir; e existe 
uma forte relação entre movimento e saúde. Como diz um provérbio 
tradicional da medicina chinesa: “Os vermes não comem a madeira 
viva por onde flui a seiva vital; a ferrugem não impede a abertura do 
portão quando as dobradiças são usadas todos os dias. Movimento 
traz saúde e vida. Estagnação traz doença e morte”.
Todas as células do nosso corpo demonstram esta verdade básica. 
Em uma condição ideal de saúde, todos os tecidos, ossos, membra-
nas, órgãos e fluidos corporais expressam um movimento cranios-
sacral com equilíbrio e simetria. O líquido cerebrospinal expressa 
um movimento de flutuação longitudinal distribuindo a potência do 
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Ritmo craniossacral: O movimento da saúde

Sopro da Vida e gerando uma série de rit-
mos como as marés, por todos os tecidos 
do corpo. 
Para você sentir estes movimentos na sua 
própria cabeça, experimente este exercício:
1. Encontre um lugar tranquilo e confortá-
vel onde você possa sentar com os cotove-
los apoiados numa mesa ou sobre os joelhos, de modo a tocar sua-
vemente a cabeça com as mãos. Deixe as mãos bem leves, como se 
estivessem flutuando nos ossos da cabeça, como se estivessem pou-
sadas sobre rolhas flutuando na maré.
2. Perceba seu batimento cardíaco. Depois, perceba sua respiração 
pulmonar. 
3. Veja se você começa a perceber algo a mais. Preste atenção nos 
tecidos debaixo de suas mãos. Perceba um movimento diferente do 
batimento cardíaco e da respiração pulmonar, mais lento e mais su-
til. Tente sentir isto prestando atenção no que pode estar acontecen-
do por baixo destes outros movimentos. Lembre-se de tocar com as 
mãos bem leves, suaves e receptivas.
Você consegue sentir como se fosse um avanço e retrocesso de flui-
do nas mãos, como o movimento das marés? Ou um alargamento e 
estreitamento nas laterais da cabeça? Pode ser o movimento de flutu-
ação longitudinal do líquido cerebrospinal ou o movimento de rota-
ção dos ossos cranianos.
Estes movimentos percebidos fisicamente são expressões do Sopro 
da Vida que se manifesta no corpo como Ritmo Craniossacral, em 
diferentes ciclos ou marés.
O Ritmo Craniossacral foi medido em diversas experiências de pes-
quisas. No começo do século 20, o Dr. Sutherland, pai da Osteopa-
tia Craniana, percebeu os movimentos dos ossos cranianos e pas-
sou toda sua vida explorando o significado destes movimentos. Ele 
acreditava que eram manifestações da força vital que ele chamou de 
Sopro da Vida. 
A potência do Sopro da Vida é carregada pelo líquido cerebrospi-
nal por todo o corpo, sendo responsável pela manutenção da saúde 
e cura. A presença de ritmos equilibrados e harmoniosos nos flui-
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dos corporais é a expressão de um sistema 
saudável. Se estas expressões rítmicas estão 
congestionadas ou restritas, então, o princí-
pio básico de ordem do corpo compromete 
a saúde, podendo gerar sintomas descon-
fortáveis, desequilíbrios físicos, emocionais 
e doenças. 
Por meio de uma percepção profunda de seu próprio estado de ser, 
relaxado e em contato com as forças de saúde, o terapeuta cranios-
sacral usa toques leves e manobras não-invasivas para encorajar a 
capacidade de autocura do corpo, restaurando o ritmo craniossacral 
nos locais de inércia. O terapeuta pode diagnosticar e tratar dos lo-
cais onde existem restrições do movimento craniossacral, restabele-
cendo a saúde e o bem-estar. Desta maneira, o Sopro da Vida, a força 
vital da Saúde intrínseca pode se expressar, trazendo integração, flui-
dez e coordenação do funcionamento do sistema nervoso e de todo 
o conjunto holístico corpo-mente-espírito.

Texto colaboração de: Aziza (Dra. Lurica Noguchi), 
professora de Integração Craniossacral

(11) 3885-4898  integracranio@uol.com.br

Jornal O Legado - Edição 39 
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Afinal, cadê o Anticristo?

Em seu décimo terceiro capítulo, o Evangelista Marcos nos descreve 
uma longa fala de Jesus Cristo. Segundo ele, quando Jesus saía do 
Templo dos judeus, depois de uma visita, alguém exaltou a grandeza 
e a beleza daquela arquitetura. Jesus respondeu que tudo aquilo se-
ria destruído. Marcos prossegue nos contando que, mais tarde, Jesus 
teve uma conversa particular com alguns de seus discípulos – Pedro, 
Tiago, João e André – abrangendo diversos temas. Todo o resto do 
capítulo 13 de Marcos reproduz esta conversa. Nos versículos 21 e 
22, Jesus proclama:
Se alguém disser a vocês: “Olhem, o Messias está aqui” ou “ele está 
ali”, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos mes-
sias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o 
povo de Deus.
No versículo 30, depois de diversas outras previsões, Jesus completa, 
marcando-lhes o tempo:
Lembrem-se disto: Essas coisas acontecerão antes de morrerem to-
dos que agora estão vivos.
Ora, supondo que alguém estivesse nascendo naquele instante, para 
ser a mais jovem pessoa próxima ao Cristo, e esta fosse a pessoa mais 
longeva, e atingisse 70 anos, teríamos que aceitar que o próprio Cris-
to teria anunciado o surgimento de falsos profetas e falsos messias 
antes mesmo do fim do primeiro século da era cristã. A fundação 
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das igrejas cristãs, iniciadas justamente 
neste período, está, portanto, sob suspeita 
de enquadrar-se nas palavras de Jesus Cris-
to, que claramente nunca teve a intenção 
de fundar qualquer igreja. Algumas destas igrejas, permanecendo, 
organizaram-se para formar, nos duzentos anos seguintes, a Igreja 
Católica. Após a superação de movimentos, pelos católicos tachados 
de heréticos, como o arianismo, o catolicismo só foi encontrar opo-
sição séria na figura de Martin Lutero, no fim do século XV. Quase 
todos os outros movimentos cristãos atuais são filhos de uma ou de 
outra vertente; mas, todas elas, herdeiras que são das primeiras igre-
jas cristãs, são também herdeiras da suspeita de enquadrarem-se nas 
previsões de Jesus, expostas no capítulo 13 de Marcos.
Todavia, foi a partir de 1870 que o cristianismo sofreu o mais pro-
fundo, mais amplo e mais bem construído ataque – talvez por isso 
mesmo tão impopular – pelos textos extremamente críticos, quase 
satíricos, Friedrich Wilhem Nietzsche. Ocupado durante toda sua 
vida com a destruição de valores morais nocivos ao ser humano, foi 
em 1888 que o filósofo escreveu O anticristo, publicado apenas em 
1895. Sem dúvida, este é seu trabalho mais polêmico, principalmente 
se considerarmos as implicações sociais da obra. Muitos não a leem 
simplesmente devido a seu título, o que demonstra, além de aflitiva 
ignorância, medo infantil.
Em O anticristo, Nietzsche não tem qualquer intenção de perfilar-se 
em alguma vertente de crença cristã em um ser que viesse ao mundo, 
disfarçado em peles de ovelha – alguém sabe se a moda parisiense 
tem usado pele de ovelha em suas últimas e belíssimas criações? – 
para destruir a obra de Jesus. Nesta obra, está interessado apenas em 
um conflito cujo resultado deseja influenciar: o cristianismo versus 
a vida humana. Sim, para ele, o cristianismo constitui uma força que 
se levanta contra o ser humano. O livro todo é uma análise de cada 
um dos aspectos do cristianismo. Não há, ali, trecho que seja fácil ou 
relaxante: todo o texto é guerra de sangue, é combate filosófico e é 
explosão de sentimentalidade, contra a moral e seu fruto mais podre, 
o cristianismo.
O anticristo abre com a definição de dois lados de uma luta que se 
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travará até as duas últimas páginas, as mais 
contundentes, em que define a “Lei contra 
o cristianismo”. Nietzsche cria a metáfora 
dos filósofos hiperbóreos – conjunto de in-
divíduos que defende a plenitude da vida humana – de que se faz 
expoente maior. Estes se organizam como inimigos do cristianismo. 
Neste trecho da obra, o filósofo está delimitando as bases filosóficas 
de seus argumentos. A característica dos hiperbóreos é ter um sis-
tema de valores individual: “Deve a virtude ser nossa criação, nossa 
defesa, e nossa necessidade mais pessoal: tomada em qualquer outro 
sentido, não passa de uma armadilha”, e, mais adiante, “que cada um 
crie sua própria virtude” (§ 11). No outro lado deste ringue filosófi-
co, Nietzsche aponta os teólogos, e acusa Immanuel Kant de ser um 
de seus representantes, de ser moralista. Este grupo caracteriza-se 
como disseminador de uma moral massificada, de um sistema de 
definições de certo e errado válido para todos. No mesmo parágra-
fo onze: “A ‘virtude’, o ‘dever’, o ‘bem em si’, o bem como caráter da 
impessoalidade e da generalidade – quimeras em que se exprime a 
decadência, a agonia final da vida...”. Em todo o livro, acusa os teó-
logos de disseminarem ideias contra a vida, os instintos, o corpo, a 
sexualidade, e a saúde humanos.
A partir daí começa a análise da religião cristã. Implacável, ressal-
ta que o cristianismo carece de qualquer contato com a realidade, 
que seus princípios – Deus, espírito, pecado e outros – não podem 
ser encontrados objetivamente. Analisa o Deus Cristão como reflexo 
da psicologia dos cristãos. Chama-o pálido, débil, e decadente, um 
Deus arruinado, “Deus degenerado em contradição da vida. ” (§ 18).
Nietzsche também fala de outras religiões. Compara o cristianismo 
com o budismo (§ 20) e mesmo com o código de Manu (§ 56). Mas o 
brilhantismo nietzschiano mostra-se em toda sua magnitude quan-
do o filósofo se volta para a história do povo judeu. Descreve como 
o este povo traiu seus ideais como nação e como torceu a realidade 
para fazê-la compatível com suas necessidades, aquelas de um povo 
pequeno e ameaçado, optaram pela “falsificação de toda a natureza, 
de toda a realidade, tanto do mundo exterior como do mundo in-
terior. ” (§ 24). Mostra como Deus foi deliberadamente deturpado 
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para servir às necessidades de poder do sa-
cerdote, que “chama ‘vontade de Deus’ aos 
meios que emprega para alcançar ou manter 
[a situação que lhe convém]” (§ 26). Mostra 
como o cristianismo surgiu de deturpações criadas sobre as defor-
mações anteriormente fixadas pelo povo judeu. Estas ideias levan-
tadas contra o povo judeu e sua história lançaram sobre Nietzsche a 
suspeita de antissemitismo. Porém, o filósofo deixa claro que consi-
dera os cristãos – especialmente, os alemães – ainda mais inferiores 
que os judeus, o que invalida as falsas acusações de nazismo, impu-
tadas a ele.
É então que O anticristo atinge seu clímax de crítica, este momento 
precioso de sua análise (análise, já que este filósofo é avesso a teses) 
em que Nietzsche separa radical e definitivamente Jesus Cristo e o 
cristianismo: para ele, não há coisas mais antitéticas. – Não é que 
Nietzsche não tenha críticas a respeito de Jesus, tem-nas. Porém, ad-
mira-o em alguns pontos e, por momentos, sentiu-se identificado 
com ele, como revela em algumas cartas pessoais. – É em uma mistu-
ra de afirmação do evangelho e ironia que, justamente no parágrafo 
33, Nietzsche escreve que Jesus “Acabou com todos os ensinamentos 
judaicos de arrependimento e de perdão; sabia que só com a prática 
da vida é que alguém pode se sentir ‘divino’, ‘bem-aventurado’, ‘evan-
gélico’, a cada instante ‘filho de Deus’. O ‘arrependimento’, a ‘oração 
pela salvação’ não são caminhos para Deus... O que foi destronado 
pelo Evangelho é o judaísmo das ideias de ‘pecado’, de ‘remissão dos 
pecados’, de ‘fé’, de ‘salvação pela fé’, toda a dogmática judaica foi ne-
gada na ‘boa nova’.” Por isso, segundo ele, os cristãos passaram “de-
zenove séculos... escandalosamente preocupados consigo próprios; 
o que a todo momento pretendiam era procurar o seu interesse e 
construíram a Igreja opondo-se ao Evangelho. ” (§ 36). Já que “... 
no fundo só existiu um cristão, e este morreu na cruz. O ‘Evange-
lho’ morreu na cruz”. Nietzsche propõe-se a contar a “verdadeira [no 
sentido de oculta, não naquele de verdade única e última] história do 
cristianismo” (§ 39).
Para isso, Nietzsche concentra sua crítica contra Paulo de Tarso, 
aquele em quem encontra a gênese da perversão do Cristo e de seus 
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ensinamentos. “À ‘boa nova’ sucedeu-se 
imediatamente a pior de todas, a de Pau-
lo. Nele se encarna o tipo oposto ao ‘alegre 
mensageiro’. A vida, o exemplo, o ensina-
mento, a morte, o sentido e o direito de todo o Evangelho – já nada 
existia quando este falsário no seu ódio se apoderou do que lhe podia 
ser útil.” (§ 42). E é nesse ponto que descobrimos mais uma vez que 
Nietzsche também está livre de mais uma das acusações ignóbeis le-
vantadas, a de que seria um filósofo niilista: “o cristianismo fez uma 
guerra de morte contra nós, contra tudo o que há de nobre, de alegre, 
de magnânimo sobre a Terra, contra nossa felicidade sobre a Terra.” 
(§ 53). Pode-se acusar de niilista um filósofo que defende nossa feli-
cidade sobre a Terra?
Depois de toda sua crítica contra o cristianismo, pode-se levantar 
a dúvida: será que Nietzsche luta contra Jesus? Provavelmente não; 
mais claro está que o filósofo tenta salvar o Salvador de seus mais fer-
renhos perseguidores e de seus piores adversários de todos os tem-
pos: os cristãos.
Jesus admoestou contra os falsos profetas e os falsos messias no Evan-
gelho de Marcos. Marcou seu aparecimento para antes do ano 100 da 
era cristã. Não seria Paulo este falso profeta? Não seria ele o anticris-
to? Só uma questão não pode ser formulada: não seria Nietzsche o 
anticristo? Não se duvida de uma informação já anteriormente dada! 
Nietzsche assina claramente sua obra: Nietzsche – O Anticristo.

Texto: colaboração de Fernando Cavalher - 
Espiritualista e palestrante

Jornal O Legado - Edição 37 

Afinal, cadê o Anticristo?
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Ritual de limpeza com a 
Sálvia Branca

Para limpeza pessoal: Para quem está com a energia baixa, ou se sen-
te deprimido e com má sorte, ou se está se relacionando com pessoas 
ou lugares negativos ou em uma situação difícil, precisa limpar seu 
campo energético e uma das opções é através da Sálvia Branca, que 
é uma poderosa erva, altamente reverenciada pelos índios norte-a-
mericanos, que cresce nas montanhas semiáridas da Califórnia e a 
cultiva com finalidades espirituais e medicinais.
Uma boa maneira de fazer a defumação é com uma pena ou um leque. 
Mande alguém passar a fumaça da Sálvia Branca em seu corpo na 
parte da frente e nas costas. Desde o alto da cabeça até os seus pés. 
Se você não tiver alguém que lhe ajude, na defumação, passe a Sálvia 
Branca ao seu redor o tanto que você puder fazer. Respire profunda-
mente com calma e respeito com você e ao Espírito da Sálvia Branca. 
Observe a mudança de energia em você, sinta a diferença energética. 
Antes de dormir queime também algumas folhas de Sálvia Branca para 
afastar as energias negativas, o estresse físico e emocional do dia-a-dia. 
Para um sono tranquilo e calmo queime apenas uma folha da Sálvia 
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Branca e lembre-se de queimar com cuida-
do em um recipiente seguro. Queremos a 
fumaça e não o fogo. Queimar Sálvia Branca 
é muito bom e maravilhoso para dar boas-
-vindas a amigos, a grupos e a pessoas que-
ridas. Antes de tudo use um pouco de Sálvia 
Branca para limpar o espaço da reunião ou a área que você está e 
tome cuidado com as fuligens da Sálvia Branca, elas podem queimar 
carpetes, cortinas etc. Comece fazendo a limpeza na parte de traz no 
quarto, caminhe ao longo de cada parede e defume o mais alto que 
você possa alcançar, e então cruze o centro do quarto e deixe a fuma-
ça subir em seu próprio ritmo. Enquanto você caminha, peça ao seu 
anjo da guarda, seu mestre, enfim ao grande Espírito, que as energias 
positivas possam entrar no seu espaço sagrado e que o grupo seja 
abençoado com essa experiência. Limpe também cada pessoa que 
entrar no lugar como descrito, acima, na limpeza pessoal. 

Para a limpeza de sua casa

Para limpar e abençoar sua casa ou apartamento use o pacote inteiro 
de defumar. Abra a porta da frente. Vá para traz da casa, e comece 
limpando os quartos. Não esqueça dos cantos das paredes. Entre e 
defume cada cômodo; quarto, banheiro, armário, quarto de serviço, 
corredor, cozinha etc. Todas as partes. Quando você chegar à porta 
da frente diga estas palavras: esta casa está abençoada com pensa-
mentos elevados para felicidade e prosperidade de todos que aqui 
vivem e que todos que aqui vierem possam ser abençoados de algu-
ma maneira e possam receber amor e carinho. Depois disso colo-
que a Sálvia Branca na parte da frente da entrada da casa e deixe-a 
queimando por alguns instantes limpando e abençoando sua casa. A 
Sálvia Branca é um presente maravilhoso da mãe terra. Use-a sabia-
mente, e ela lhe servirá bem. 

Texto colaboração de Eugênio Carlos - diretor da Saber da Terra

Jornal O Legado - Edição 39 
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Um novo raio, ultravioleta 
com magenta

A Grande Fraternidade Branca Universal dos Planetas e o Cristo 
Cósmico atingiram no dia 17/10/2006 às 17:10 h em qualquer parte 
do mundo, a 1ª Grande Meta de um Plano.
Um novo raio, ultravioleta com magenta (7º e 9º Raios), promoveu 
uma liberação de energia tão potente, que marcará o início real de 
uma Nova Era de Coração.
Um grandioso serviço foi prestado neste momento, provando assim 
que a Humanidade não só despertou, como começa a galgar passos 
muito mais maduros, sabendo escolher o que realmente deseja para 
si como um Corpo Crístico, e servir como indivíduos. 
Nosso grande teste humano perante a Grande Hierarquia, foi de 
sucesso comparável somente a Convergência Harmônica em 1987, 
quando demos um maravilhoso salto quântico de evolução, vibra-
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ção, energia e consciência. 
Desta vez, eram necessários um milhão de 
pessoas para que o Universo pudesse resso-
ar nossa maturidade e saber em que ponto 
de evolução estamos. 
Imaginem quantas pessoas ao redor do pla-
neta se interessaram em fazer o mesmo e que Unidade acabamos 
gerando!
Quatro milhões de pessoas e bilhões de Seres de Luz, da Grande 
Harmonia e Amor Cósmico gerando milhões de pensamentos, sen-
timentos e palavras reais!
Para todos nós, esta é uma das maiores vitórias alcançadas!
O exercício sugerido foi mergulhamos nas nossas Chamas Sagradas 
do Coração despertando-as no centro de nosso Chakra Cardíaco. A 
Força gerada por esse movimento foi magnífica!
Todos nossos Mestres e Mestras, Guias, Amigos Espirituais, Anjos 
de Guarda, Arcanjos e Arquéias, Elohins e Elohas, Comandantes das 
Frotas Interestelares sob o comando do amado comandante ASH-
TAR SHERAN, atuaram planetariamente na humanidade.
Evoluímos para o atendimento e chamamento do Cristo Cósmico 
a nos despertar para um compromisso Divino Maior. Sem palavras 
para descrever toda esta ação...
Imediatamente, lembrei-me do Nosso Amado Jesus a nos dizer que 
haveria a segunda vinda do Cristo!
Claro, agora faz todo sentido!
Nosso amado Ser Real Crístico, a bela parte do nosso Ser Maior, fora 
reduzido a uma ínfima figura de alguns milímetros, escondido den-
tro de nós pela queda de vibração na época Atlante e, neste momen-
to, todo o Plano foi revelado.
Compreendo agora o Plano e Ação da Fraternidade Branca Universal 
dos Planetas desde a vinda de Sanat Kumara, 18 milhões de anos atrás.
Compreendo outro Plano de sequência, da abertura com Elena P. 
Blavatsky através de seus livros, ditados pelos Mestres El Morya, 
Koothumi e Djwal Khul.
Compreendi a urgência de Saint Germain nos alertando por anos 
seguidos, abrindo tantas informações ao mundo, revelando a ação 
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da Chama Violeta, com todo Poder de 
transmutarmos todas as energias desqua-
lificadas por milhões de anos, onde tantas 
inconsequências haviam sido geradas, em 
detrimento de nossa saúde mental, emo-
cional espiritual e física. 
Compreendi o Poder Sagrado das palavras, o incentivo de criar gru-
pos baseados nos Princípios Divinos da Chama Trina, da conscien-
tização de retomarmos a responsabilidade de volta, sobre nossas 
próprias vidas com Amor e Real Valor como Dádiva Divina e Opor-
tunidade que tivemos neste grandioso momento planetário.
Compreendi o sentido de tantos Avatares terem se mobilizado, até 
hoje, e o sacrifício de tantos Deles...
Compreendi, o quanto somos amados pelos nossos Pais Cósmicos, 
Solares e Galácticos.
Só nos resta a agradecer aos Padrinhos e Madrinhas que nos aguar-
dam há milênios que investiram Quantuns de Energia poderosas 
para nos estimular em direção ao Servir Verdadeiro.
Por tudo isso, temos que ser gratos do fundo de nossas Almas Crísticas!

Texto de Doriana Tamburini – 
Terapeuta energética e assessora espiritualista

contato: fraternidadedos12raios@gmail.com

Jornal O Legado – Edição 47
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Os obstáculos da  
Projeção Astral

Sempre que alguém se envolve com o estudo da projeção astral de 
imediato vislumbra um leque de opções extremamente fascinantes. O 
novo adepto aos estudos projetivos consulta sites na internet, compra 
livros relativos ao assunto, se inscreve em grupos de discussão e devora 
tudo o mais que encontrar pelo caminho sobre o assunto; entretanto, 
ao realizar as práticas que aprendeu durante sua jornada de pesquisa, 
se depara com algumas dificuldades para concretizar seu intento.
Entre essas dificuldades podemos citar a ansiedade de conseguir 
uma saída; essa ansiedade acelera os batimentos cardíacos e con-
sequentemente aumenta o metabolismo, o que prejudica qualquer 
relaxamento; ainda contribuindo com o aumento do metabolismo 
temos a ingestão de alimentos pesados à noite, próximo à hora de 
dormir, tais como chocolates, nozes, cafeína, guaraná, estimulantes, 
energéticos calóricos, entre outros.
Outro elemento que pode interferir contribuindo com essa dificul-



93Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Os obstáculos da Projeção Astral

dade é a postura na hora de dormir. Se 
dormirmos com o rosto enterrado no tra-
vesseiro temos a tendência de “apagar” e 
isso dificulta a rememoração do fenômeno. 
Uma situação que também prejudica a re-
memoração é dormir com a cabeça coberta; 
isso faz com que sua respiração não seja oxigenada adequadamente e 
consequentemente haverá uma interferência na rememoração.
O cérebro acaba sendo outro componente que prejudica a lembrança 
das experiências projetivas, pois ao regressarmos de uma, ele rece-
be esses dados, faz uma análise de todas as informações que estão 
vindo, julga o conteúdo e aí codifica a história de uma maneira que 
considere coerente. Por esse motivo se aconselha ler sobre o assunto 
antes de se deitar, ensinando para o cérebro que esse tipo de ativida-
de é normal, minimizando assim essa adaptação do ocorrido. 
Um dos maiores inimigos do projetor, senão o maior, é o medo. Você 
pode estudar o assunto, se dedicar às práticas, seguir todas as dicas e 
orientações que aprendeu e tudo mais, mas se ficar com medo durante 
o processo terá sérias dificuldades. Neste caso a primeira coisa a fazer 
é identificar o que causa o medo. Será medo do desconhecido? Medo 
de ver algo desagradável? Medo de encontrar um espírito ruim? Seja 
qual for o medo, é necessário identifica-lo e trabalhar esse aspecto para 
poder continuar o desenvolvimento nesta arte tão fascinante.
Sempre vale a pena lembrar que essas questões não podem ser gene-
ralizadas; quando é dito que um alimento pesado prejudica a proje-
ção, estou falando da média da população e não de todos os casos. 
É claro que existem aqueles que podem comer uma feijoada, irem 
deitar e se lembrar integralmente das experiências projetivas, mas o 
texto procura esclarecer pela média da população.
Aproveite essas experiências para aprender e crescer, ampliando seus ho-
rizontes e se tornando um ser humano melhor, pois se não puder se de-
senvolver com isso é melhor direcionar suas forças para algo que o faça.

Texto colaboração de: Valter Cichini Jr. 
TerapeutaTranspessoal
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Espiritualidade

Técnica de limpeza 
energética

Vivemos em um mundo onde determinadas situações são impostas in-
dependentemente da nossa vontade e temos que lidar com elas. Pode ser 
um chefe pegando no pé, um funcionário dando trabalho, um colega de 
empresa criando problemas, filhos se envolvendo em confusões, atritos 
entre companheiros e companheiras, além de tantas outras coisas. 
Esse tipo de situação gera em nós uma carga energética que não nos 
faz bem, podendo inclusive causar doenças e, infelizmente, estamos 
sujeitos a recebê-las a qualquer momento do dia ou da noite. Para lim-
par essa carga as pessoas costumam frequentar lugares como Centros 
Espíritas, Templos Budistas, Terreiros de Umbanda, Igrejas Católicas 
ou qualquer outro lugar que tenha uma ligação com o Sagrado, usando 
dessa forma, a presença nestes lugares como técnica de limpeza.
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Técnica de limpeza energética

Entretanto não é necessário se deslocar até 
um lugar desses, esperando o dia de uma 
reunião para proceder com a limpeza ener-
gética. É possível realizá-la diariamente, de 
forma simples e eficiente, e desta maneira 
se manter sempre bem. Não estou dizen-
do que ir a esses lugares não seja benéfico 
e tem lá suas razões de ser, mas não é necessário esperar o dia da 
reunião para fazer a limpeza necessária.
A técnica que vou sugerir baseia-se em visualização criativa e deve 
ser realizada durante o banho, embaixo do chuveiro e dura apenas 
alguns minutos. 
Usando sua capacidade criativa, imagine-se em uma mata, veja as 
árvores, ouça os passarinhos, se aqueça com o sol, sinta a brisa suave 
no seu rosto, visualize as pedras e a vegetação mais baixa, tudo com 
a maior riqueza de detalhes que conseguir.
Dentro desse cenário você irá imaginar um rio que vem do bosque, 
passa por uma pequena queda d’água e segue seu curso. Você estará 
exatamente embaixo da queda, sinta a água do chuveiro caindo em 
suas costas e imagine que essa água é aquela da pequena cachoeira. 
Insira-se no contexto.
Você irá imaginar que toda a força da natureza vem pelas águas des-
se rio. A água lhe traz de presente esse “mimo” da Mãe Natureza. 
Quando a água bate em suas costas produz uma limpeza e, na sequ-
ência, uma sensação de restabelecimento. Sinta essa repercussão no 
seu corpo e desfrute disso.
Para conseguir ver o resultado dessa técnica sugiro que primeiro tome 
um banho sem realizá-la e observe como sairá do banho. No dia se-
guinte realize a técnica e faça a mesma observação. Com certeza você 
terá uma grata surpresa. Realizando esse procedimento simples, que 
não toma muito tempo do nosso dia-a-dia, nos manteremos mais 
equilibrados para seguir nossa caminhada nesse belo planeta azul.

Texto colaboração de Valter Cichini Jr. - Terapeuta Transpessoal
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Espiritualidade

Nas asas do grande espírito, 
senhor de todas as vidas

 
- Falando da vida após 
a morte dos animais -

Enquanto eu meditava, preparando-me espiritualmente para realizar 
uma aula para o grupo de estudos e assistência espiritual do IPPB, 
entrou no quarto um cachorro desencarnado, brincando, latindo e 
batendo o rabo alegremente. 
Percebia o animal pelas vias da clarividência, de olhos fechados, di-
retamente na tela mental frontal interna (correspondente à área de 
ação do chacra frontal*). 
O cão era um vira-lata normal, adulto, de pelo castanho-claro (mais 
claro do que castanho), muito alegre e ativo. Ele olhava para alguém à 
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frente, que eu não via, com o qual ele brin-
cava e corria em torno. Contudo, mesmo 
sem ver a entidade extrafísica no ambiente, 
eu sentia sua presença tranquila e amistosa. 
Admirado com a alegria do animal, mor-
to na Terra, mas vivo em espírito, cheio de 
animação, pensei: “Alguém deve estar chorando a perda desse ani-
mal. Do jeitinho alegre que ele é, deve estar fazendo muita falta para 
os seus donos e entes-queridos”.
Então, o espírito em frente se comunicou telepaticamente comigo 
e me disse o seguinte: “O nome dele é Terry. E ele está muito bem 
tratado aqui!”
Nesse instante, o meu chacra frontal pulsou, cheio de luz branquinha 
fluorescente e eu o vi também. 
Era um homem alto, de cabelos pretos muito grandes, à moda in-
dígena da América do Norte. Estava vestido de calça lisa marrom-
-claro, com uma camisa esporte, tipo polo (por dentro da calça). O 
cinto era preto. Seus olhos eram bem pretos, brilhantes, e a pele bem 
moreno-avermelhada. No conjunto, ele mais parecia um mestiço de 
branco com índio americano, moderno no jeito, mas com uma certa 
atmosfera ancestral xamânica. 
Ele me olhou e riu; na sequência pegou o cão no colo. O animal se 
mexia feliz junto dele, tentando lambê-lo todo tempo. Em torno dele 
havia uma aura amarelo-suave, que irradiava uma atmosfera de se-
gurança e tranquilidade à sua volta. 
Enquanto acariciava o animal em seu colo, ele me olhou firmemente e 
com simpatia disse: “Já que você fala das coisas do espírito para os ho-
mens encarnados na Terra, então diga-lhes que até mesmo os animais 
têm assistência espiritual após o desenlace da matéria. Eles são cuidados 
e afagados com muito carinho. Há grupos de auxiliares astrais que cui-
dam especificamente deles em seus períodos extrafísicos. São espíritos 
dedicados ao bem-estar desses nossos irmãos menores na Natureza. 
E mais: peça àqueles que gostam dos animais, que orem na sintonia desses 
benfeitores invisíveis; para que eles se associem sutilmente com eles, em 
espírito, na mesma bondade e amor por esses serzinhos tão queridos.
Nenhuma criatura é abandonada pelo Grande Espírito.

Falando da vida após a morte dos animais
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Falando da vida após a morte dos animais

O Seu Amor é para todos!
A Sua Luz anima todas as luzes e seres. Para 
Ele, todos são iguais na Natureza.
Homens e animais, vegetais e minerais, todos 
são Seus filhos.
Que aqueles que sofrem com a perda tempo-
rária de seu bichinho amado, seja ele qual for, rezem ao Grande Espí-
rito, para confortar seus corações. Mas, que saibam, também, que há 
outros seres que amam os seus bichinhos, e que seguirão cuidando 
deles nesse imenso universo do Grande Espírito, cheio de vida, em 
todos os planos. 
O meu recado é só esse. Que Manitu abençoe a sua jornada!”

P.S.: Agora, vou levar esses escritos e compartilhá-los com os meus 
companheiros de estudo e prática espiritual. Que a jornada deles 
também seja abençoada por Manitu, Senhor dos homens, dos ani-
mais e de tudo o mais que existe, seja lá onde ou como for. 

Paz e Luz.

Texto colaboração de Wagner Borges 
Espirita e diretor do do IPPB - (11) 2163-5381 

Jornal O Legado – Edição 45



100 Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Espiritualidade

O poder do Budismo
As quatro nobres verdades 

 
A felicidade dos Iluminados

Os iluminados de escolas budistas ou não citam que existe a felicida-
de, mas também o sofrimento, que não pode ser negado.
Ter felicidade é não se surpreender com momentos de sofrimento. 
Eles existem.
No budismo, há o conceito das Quatro Nobres Verdades, que 
são instrumentos para reconhecermos a felicidade. Esse mé-
todo que você aprende agora é seguido por milhares de prati-
cantes, budistas ou seguidores de outras crenças. E tem dado 
resultado a milhares de anos.
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1ª nobre verdade: o sofrimento existe 
para todos. 
Em maior ou menor proporção, sofremos 
com mágoas, morte física, perdas, tristeza 
— há infelicidades na vida. Não negue isso, 
mas fique alerta com seu sofrimento.
Mestres e meditadores encaram com muita consciência os momen-
tos de dor. E o homem moderno cria toda espécie de fuga contra as 
origens da dor: álcool, cigarro e drogas variadas. São João da Cruz, 
que passou por momentos de muita dor, escreveu Noites escuras, um 
clássico meditativo. Ele nos diz que a solidão nesses momentos pode 
nos tornar conscientes e nos ajuda a ultrapassar algumas situações. 
Uma amiga sempre se queixava que em sua vida as situações de dor 
se repetiam. Dizia ela: “Eu já passei por isso”. Passou, mas não ultra-
passou, não foi a fundo, não se desapegou.
É necessário entrar em contato com o sofrimento, e não fugir dele. A 
vida não é só felicidade.
Sucesso não é ser feliz. Sucesso é ser você.

Suzuki, o mestre zen, escreveu: “Toda dor vem do desejo de não sen-
tirmos dor”. 

2ª nobre verdade: descobrir as raízes do sofrimento, as causas da dor. 
Algumas dicas sobre as causas: apego, julgamento, inconsciência, 
descontentamento. Medite agora sobre o que causa sofrimento em 
sua vida.

3ª nobre verdade: interromper o sofrimento. 
Evite pensamentos e atitudes que geram sofrimento.
Se o álcool é sofrimento, eu descubro por que bebo e transformo esse 
hábito.
Se o cigarro é sofrimento, eu descubro por que fumo e transformo 
esse hábito.
Se o jogo é sofrimento, eu descubro por que jogo e transformo esse hábito.

4ª nobre verdade: seguir o caminho para eliminar o sofrimento.

O poder do Budismo
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O poder do Budismo

São oito passos ensinados ao mundo pelo ilu-
minado Sidarta Gautama, o Buda histórico.

Esse caminho é chamado de Caminho Óctu-
plo por dividir-se em oito partes. Vamos a elas:

1ª parte: o caminho da compreensão dos fatos. Ter consciência.
Buda dizia que este mundo é saha — ou seja, impossível de apegar-
-se, pois nada é permanente. 
Olhe o mundo sem ilusões ou distorções. Enxergue a verdadeira na-
tureza de todas as coisas por detrás das ilusões. A verdade do que 
existe, e não de suas expectativas. Conheça suas raízes de luz e de 
sombra e seja consciente delas.

2ª parte: o caminho do pensamento e da intenção correta. Falar 
mentalmente com benevolência.
É o falar com a mente, é a necessidade de a usarmos sem egoísmo. 
Trata-se do contentamento e das expectativas honestas no pensar em 
si e pensar nos outros.
A Dhammapada, um texto sagrado do budismo que reflete as pala-
vras de Buda, é inspirador para entendermos a intenção correta:

“- O pensamento se manifesta como uma palavra na mente,
- A palavra se transforma em uma ação,
- A ação se transforma num hábito,
- E o hábito se cristaliza como temperamento”.

Portanto, fique consciente de seus pensamentos e dos resultados de-
les. E faça com que brotem na compaixão e no respeito para com 
todos os seres.
Da mesma forma que a sombra segue o corpo, nós nos tornaremos 
aquilo que pensamos.
Há uma prática do budismo chamada tonglen, que consiste, dentre 
outras coisas, em aceitar os encargos da vida sem se sentir sobrecarre-
gado, e uma opção para alcançar esse objetivo é perdoar os outros e a 
si mesmo, abandonar a autopiedade, a culpa e a vergonha de ser você. 
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O poder do Budismo

No Tao te king, de Lao Tse, está escrito:  
“Quando você aceita a si mesmo, o mundo 
inteiro o aceita”.

3ª parte: o caminho da atenção ao presen-
te. Ter atenção plena.

Esse caminho consiste em usar nossa energia para o momento pre-
sente, pois é aqui e agora que podemos de fato Ser. 

Dicas:
• Tenha atenção sempre e, o mais possível, consciência do presente.
• Conte suas respirações e feche os olhos nos momentos de inconsci-
ência, para voltar ao presente.
• Preste atenção ao andar, ao mastigar, ao ouvir uma música, ao olhar 
sem julgar, ao namorar, ao dançar, enfim, em todos os atos.

Não tente parar de pensar. Aliás quem tentaria? Isso já é um Koan: 
Quem tentaria parar de pensar?
Observe os pensamentos sem se identificar com os mesmos.

4ª parte: o caminho da fala correta. Ter atenção com as palavras.
 
Evitar palavras violentas, agressivas, perversas. Use as palavras para 
ajudar, e não para ferir.

“Melhor do que uma história sem sentido que tem mil palavras 
é uma única palavra com significado profundo que, ao ser ou-
vida, produz a paz.”   

Buda

Muitos fazem orações pedindo só para si. Já assisti em missas na TV 
pessoas pedindo emprego só para elas, esquecendo, às vezes, milhões 
que nem comida têm. A fala correta pode ser praticada com essa ora-
ção chamada Meha, na qual mentalizamos por todos os seres. É uma 
mentalização sem egoísmo.
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“Que todos os seres possam ser felizes, con-
tentes e realizados.
Que todos os seres possam se sentir saudá-
veis e equilibrados.
Que todos possam ter aquilo que querem e 
precisam.
Que todos estejam protegidos contra o mal e livres do medo.
Que todos os seres tenham paz interior e bem-estar.
Que todos estejam despertos, liberados, independentes e não te-
nham limitações.
Que haja paz neste mundo e em todo o universo.”

Ao final dessa oração agradeça por todas as bênçãos que o planeta 
tem, a existência  nos oferece.

Exercício  da Palavra Correta

Essa técnica faz parte de mosteiros budistas no Japão. Durante um 
dia todo se utiliza da palavra correta.
• Lembre-se de já ao acordar  pensar: “ Hoje será o dia das palavras 
gentis e amorosas”
• Durante todo dia mesmo se houver irritação, mantenha suas pala-
vras suaves
• Observe seu tom de voz, fale com paciência, bondade e delicadeza
• Fale a verdade, não fofoque
• Diga às pessoas que se importam com elas (e se importe realmente)
• Não fale em excesso

5ª parte: o caminho da ação correta. Não prejudicar ninguém, 
preservar e “acariciar” a vida e não matar.
Eis aqui o treinamento da generosidade, que estudaremos com mais 
detalhes no item “Quem dá é quem deve agradecer”.
A ação correta também é o estudo sobre “O caminho do meio”, filo-
sofia tão ensinada por várias escolas de iluminação, como a taoísta, 
a budista e a hinduísta. Os Lamas ensinam que os antagonismos no 
mundo ou em nossa vida seriam resolvidos se ambos os lados cedes-

O poder do Budismo
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O poder do Budismo

sem um pouco, não se deixando dominar 
pelos extremos. Por exemplo:

• alimentação: nem pouco nem muito;
• trabalho: nem pouco nem muito;
• esportes: nem pouco nem muito;
• dormir: nem pouco nem muito;
• diversões: nem pouco nem muito.

Enfim, em todos os aspectos da vida, sempre o caminho do meio.

6ª parte: o caminho ao trabalho correto. Ecologia  e Ética profis-
sional
Trata-se de trabalho ético, ecológico, útil a você e a todos os seres 
vivos do planeta Terra. É um trabalho do bem, em vez de ficar a vida 
toda só pensando em como ganhar, gastar, economizar, ganhar, gas-
tar, economizar... ad infinitum.
Dentro do budismo, há o conceito dos oito ventos mundanos, ou 
influências, que podem criar tristeza pessoal ou mundial. 
Segundo esse ensinamento, todas as nossas intenções são regidas por 
essas influências e assim podemos perceber se nossas motivações são 
reais ou mundanas.
Os oito ventos mundanos são quatro pares de polaridades de desejo/
aversão a seguir descritos:

• prazer / dor (a si e aos outros);
• ganho / perda (a si e aos outros);
• elogio / crítica (a si e aos outros);
• fama / vergonha (a si e aos outros).

Toda vez que temos apego e preocupação exagerada com o prazer, o 
ganho, o elogio e a fama geramos como desequilíbrio a reação con-
trária de dor, perda, crítica e vergonha.
Se observar o mercado de trabalho, você poderá notar como os ven-
tos mundanos sopram em todas as direções, fazendo com que num 
instante se sinta um vencedor e no outro um derrotado, de acordo 
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com os diferentes níveis de interesse indi-
vidual e coletivo. Quando é o seu interesse 
que prevalece sobre o dos demais, você se 
sente feliz, vencedor. Mas quando é o do 
outro que prevalece sobre o seu, você se 
sente triste, enfraquecido e até derrotado.
Em várias peregrinações que fiz na Ásia encontrei situações de traba-
lho realmente escravo. Mas será que esse é seu caso?
Acreditar que alguém o escraviza e você não pode escapar é uma boa 
desculpa para não ir atrás de melhores oportunidades, bons salários, 
novas opções. Você poderá pôr a culpa em seu país, no patrão, na 
empresa, no destino etc.
Mas lembre-se do poder pessoal. Você coloca poder no que pensa e 
faz. Se você pensar e trabalhar com queixas, mau humor, falsidade, 
desmotivação, você encontrará tudo isso na vida. Ao contrário, se 
pensar e trabalhar nutrindo-se de energia, harmonia, boa vontade, 
leveza, relaxamento, bom humor, vontade de aprender, você estará 
fazendo bem a si mesmo.
Mude também a crença de que quem faz o que gosta não ganha bem. 
Conheço pessoas frustradas com o que fazem, mas escolheram isso 
em busca de poder, status, dinheiro a troco de cumprir ordens ab-
surdas e assim passaram a realizar algo que odiavam. Com o tempo 
essas pessoas se tornam vazias porque só trabalham para ter poder.
Não espere que “os outros” valorizarem seu trabalho.
Você deve se valorizar e apoiar em vez de apenas esperar que caiam 
do céu elogios e apoio.

Perguntaram ao rabino de Kotzk:

 —  O mandamento “não roubarás” refere-se a não roubar do semelhante?
—  Não só isso —  respondeu Kotzk. — Não roubarás de você mesmo.
Portanto, que seu trabalho não roube o tempo que deve ser dedicado 
a outras atividades.
Tempo não é dinheiro.
O tempo não passa. 
Quem passa somos nós, o tempo fica. Tanto que um dos apelidos de 
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Deus no Judaísmo e Cristianismo é Eterno. 
O tempo é eterno. Já que é você quem passa 
pela vida, aproveite-a.
Se tem dificuldade em gostar do que faz, 
aqui vão algumas dicas:
• Lembre-se de que você não é seu trabalho. 
Ele, sim, é uma parte de sua vida, não tudo.
• Respire fundo nos momentos difíceis.
• Medite sempre se seu trabalho ou a empresa onde trabalha são 
bons para o planeta. Se ela faz algum mal ao próximo, realmente será 
difícil alcançar a felicidade. Difícil, mas não impossível. Acredite no 
impossível, e ele se tornará possível.
• Não leve seu trabalho para o lar ou para dentro de você quando ele 
não estiver indo bem. Lembre-se de que poucos morrem de traba-
lhar e muitos morrem de estresse, que é causado também por falta 
de prazer. Muito pior do que o morrer de trabalhar é a morte por de-
pressão. Em 1998 morreram por esgotamento profissional 2 milhões 
de pessoas, e por depressão, 58 milhões.
• Seja criativo todos os dias. Criar é prazeroso. Conheço muitas pes-
soas descontentes profissionalmente que, quando se tornaram cria-
tivas, passaram a ser mais contentes. Aqueles que trabalham como 
máquinas correm o risco de ser substituídos por elas.

Se você puder escolher a profissão dos seus sonhos, escolha. Não 
ligue só para o dinheiro. Os índios praticamente não têm nada mate-
rial, mas nem por isso podem ser considerados pobres.
Procurar economizar um pouco é uma boa maneira de ter contenta-
mento, pois nos momentos de imprevistos — e imprevistos aconte-
cem — você não se desequilibrará e também para momentos praze-
rosos que requerem valores.  
Se precisar, comece tudo de novo. Michelangelo, quando pintava a 
Capela Sistina, em certo momento não estava contente com seu tra-
balho e humildemente começou tudo de novo.
Na vida sempre há a chance de começar tudo de novo. E de fazer 
bem-feito e com boa vontade.
Reflita: o sucesso não é a “alma do negócio”. Sua alma é silenciosa e 
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está no ócio. Você não precisa fazer nada 
para percebê-la.

7ª parte: o caminho do esforço correto.
Muitos são os que só se esforçam para ter 
posses, poder sobre os outros, dinheiro, car-
ros novos, enfim. Esforço correto, segundo as tradições orientais, é:

1. evitar julgar (tratado no item); 
2. evitar hábitos nocivos (cigarro, sedentarismo, inveja e drogas);
3. ter pensamentos iluminados:
-generosos,
-pacientes (a paciência surge com a tolerância),
-sábios (equilibrados, pensando não só em você),
-éticos com os seres vivos;
4. ser autêntico (evitar a comparação);
5. ser gentil e carinhoso
6. saber ouvir os outros com o coração, quando puder e desejar ajudar.
7. silenciar a mente

8ª parte: o caminho da concentração correta.
É muito semelhante com o 3ª caminho, sobre a atenção plena. Na 
prática consiste em focar sua mente, concentrar-se em uma coisa de 
cada vez, antes de entrar em silêncio.
Como reflexão sobre o Caminho Óctuplo, proponho que medite em cada 
uma das partes estudadas e defina para si mesmo no que elas consistem 
em sua vida. Trata-se de seus pontos de vista ou pontos de intuição. 

Texto do livro: Quero mesmo é ser feliz - autor Otávio Leal - Editora Alfabeto

Texto colaboração de:Otávio Leal (Dhyan Prem) 
diretor da Humaniversidade (11) 5055-2800

Jornal O Legado - Edição 38 
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Espiritualidade

Palavras de fogo de 
Osho e de Jesus

Olá amado (a) leitor (a),  nesta oportunidade quero compartilhar 
com vocês a visão de dois mestres Iluminados sobre Iluminação, 
Ego, Alma, Crianças, Felicidade, etc.
A visão dos Budas, dos Iluminados é sempre na mesma direção. As 
palavras podem ser diferenciadas mais sempre apontando na mesma 
direção. Reflita nessas “palavras de fogo”.

Jesus: O reino dos céus está no meio de vós. 
Osho: A iluminação está em você, está bem perto.
Jesus: Deixai vir a mim as criancinhas, pois é delas o reino de Deus. 
Quem não se tornar como uma delas não verá o reino de meu pai.
Osho: Buda e Jesus eram como crianças. A iluminação fará de você 
alguém tão puro como uma criancinha.
Jesus: Reino pertence aos humildes.
Osho: A iluminação lhe dará a verdadeira humildade, você se torna-



113Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Palavras de fogo de Osho e de Jesus

rá humilde.
Jesus: O reino é como a moeda perdida, que 
ao ser encontrada traz grande alegria para 
aquela casa. 
Osho: A iluminação é algo que está em 
você. Você só tem que olhar. Você desco-
brirá a verdadeira riqueza e felicidade que está bem aí.
Jesus: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua Justiça e tudo o mais 
vos será acrescentado.
Osho: A Iluminação abrirá todas as portas para você, tudo virá para você.
Jesus: O reino dos céus é como uma semente de mostarda. A menor 
entre todas e no fim torna-se grande que até mesmo os pássaros pou-
sam em seus galhos.
Osho: Jesus foi como uma semente de mostarda, assim como você.
Jesus: Deus é amor.
Osho: A Iluminação lhe mostrará o verdadeiro amor que existe em você.
Jesus: Tornai-vos pequeninos para ver o meu pai.
Osho: Você descobrirá que é uma pequena gotinha de água na imen-
sidão do oceano.
Jesus: Entregue-se ao Pai pois ele é eterno.
Osho: A Iluminação vem com a entrega total. O oceano desaparece 
na gota. O infinito desaparece em você.
Jesus: Se um cego guiar outro cego ambos cairão no abismo. 
Osho: Você não tem luz nem para você e quer dar luz aos outros.
Jesus: Você enxerga o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave 
nos teus olhos. Hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos para 
depois tirar o cisco do olho do próximo.
Osho: Você consegue ver o ego nos outros, mas não vê o ego em 
você. É muito fácil enxergar o ego nos outros, mas em você...
Você só tem que olhar, se olhar para você e descobrir quem realmente 
é... Somente ao descobrir quem você é poderá descobrir o que os outros 
são. Mas se não conhece a ti mesmo como poderá conhecer os outros?

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

Jornal O Legado – Edição 45 
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Feng Shui

A casa dos meus sonhos 
é um pesadelo

Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas considere, por um 
momento, que o ar e a água são elementos que transportam a vida, 
que sem eles nós não poderíamos sobreviver. 
Agora imagine que, ao erguer quatro paredes, um teto e abrir portas 
e janelas, você aprisiona, controla, força o ar e a água a entrarem em 
sua construção a partir de uma determinada direção, a fluírem atra-
vés dela por caminhos pré-determinados com corredores, divisões 
de cômodos e desníveis de pavimento. 
Claro que você considerou tudo ao elaborar seu projeto arquitetôni-
co, design, praticidade, moda, conforto, status, mercado imobiliário, 
rua, etc. Mas posso assegurar que 99% das pessoas não consideram 
o ar e a água, e consequentemente, que poderiam ter criado uma 
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situação de estagnação desses elemen-
tos em alguns cômodos da casa, ter feito 
que ganhassem velocidade ao passar por 
um corredor ou que eles simplesmente 
entrassem pela porta principal e saíssem 
imediatamente através de uma outra por-
ta ou janela. Não sabem nem mesmo que 
tipo ou que qualidades esse ar e essa água, 
que estão entrando em meu imóvel, esta-
rão trazendo para os nutrir. 
Seria bom que o ar e a água pudessem circular suavemente, que pre-
enchessem todos os cômodos, renovando-se continuamente (como 
uma circulação sanguínea, trazendo oxigênio, nutrientes e recolhen-
do gás carbônico e detritos). Seria bom que essa água viesse de uma 
fonte cristalina incontaminada e o ar fosse uma brisa fresca com per-
fume de flores do campo. Que vigor só de pensar, não é! 
Mas digamos, porém não é tão comum, que por sorte ou intuição, 
isso tenha acontecido. Você construiu ou alugou uma estrutura que 
está em harmonia com o ar e a água. Então você resolve decorar o 
ambiente. Outra chance de não acertar, pois aqui também 99% das 
pessoas esquecem (ou nem mesmo nunca pensaram sobre isso) de 
considerar o fluxo da água e do ar e, embora eles circulem da melhor 
maneira possível, através da forma arquitetônica, você, por pura ig-
norância, pode ter bloqueado, estagnado, afunilado, dispersado ou 
acelerado o ar e a água colocando móveis, materiais, objetos e plan-
tas ao considerar apenas seu gosto estético (e muitas vezes apenas o 
seu gosto e não o do seu marido e filhos). E pronto, a água estagna, 
alaga, seca; o ar escasseia, derruba tudo, cheira mal e mofa. Acabou-
-se a harmonia e infelizmente a vitalidade, a saúde e é claro a tão 
desejada prosperidade. 
Mas vamos supor que você, por ser uma pessoa quase iluminada, 
tenha também, por acaso ou intuição, acertado na decoração. O ar 
e a água deslizam suavemente ao redor de todos os móveis, objetos 
e materiais como num balé de movimentos suaves e graciosos, deli-
ciando todos os habitantes desse bem-aventurado lar. 
No entanto, após algumas semanas depois de ter se mudado para seu 
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novo e precioso ambiente, você descobre 
que o ar e a água que recebe não são bené-
ficos. São ventos frios, úmidos, que trazem 
radiações solares excessivas ou nem mesmo 
a mais suave brisa consegue entrar. E, como 
se não bastasse, esse ar (vento) e água são 
canalizados por uma rua reta e em descida, 
numa velocidade exagerada, que acaba exa-
tamente na frente da sua porta. Imagine se 
um carro perdesse o freio, ou que no primeiro temporal você des-
cobrisse que a enxurrada batesse à sua porta! Quem sabe você teve 
sorte mais uma vez e nada disso aconteceu... Quão afortunado! 
Mas o destino ou o “demônio” fez com que você descobrisse que um 
hospital, ou um cemitério, ou uma delegacia, ou uma antena de te-
lefonia celular, ou um transformador de alta tensão dos lados, atrás 
ou na frente da sua casa, não são apenas comodidades ou sinais de 
progresso e segurança. Muitas vezes você nem mesmo tinha visto 
nenhum desses elementos quando comprou ou alugou seu imóvel. 
Bom, agora é o fim... pois não há muito o que se fazer. Mas a vida 
me diz que cabe a nós a decisão de onde e como devemos viver, mes-
mo que a maioria não respeite as leis da natureza ou que a ganância 
inescrupulosa de uma tecnologia em prol do dinheiro não considere 
verdadeiramente o conforto e saúde do homem.
Poderíamos continuar essa história quase ad infinitum, pois de situ-
ações doentias o mundo moderno está cheio. Essa não tão exagerada 
historieta é uma realidade comum para a maioria das construções, 
que levam em consideração tudo, menos o que é mais essencial à 
vida e ao verdadeiro bem-estar. Muitas pessoas sofrem por pura 
ignorância das leis que regem o ‘vento e a água’, os elementos que 
transportam a energia da vida, a energia vital, que os chineses cha-
mam de Qi. E não apenas sofrem desnecessariamente, mas às vezes 
adquirem inutilmente doenças incuráveis que têm suas origens no 
seu próprio lar, no próprio ambiente de trabalho. 
Feng (vento) Shui (água) é a ciência que surgiu há mais de quatro 
mil anos para sintonizar o homem com o universo à sua volta. Das 
estrelas no céu às águas escondidas na terra, nada passou desaperce-

A casa dos meus sonhos é um pesadelo
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bido a esses homens de profunda sabedoria, 
que por meio de observações astronômicas 
foram os primeiros na história da humani-
dade a descobrir as manchas solares e que 
estas afetam o clima, a fauna e a flora. In-
ventaram aparelhos astronômicos usados 
ainda hoje. Que por meio de observações 
científicas e não mágicas, como alguns que-
rem fazer passar, descobriram o eletromag-
netismo terrestre e os fluxos direcionais que adentram e interagem 
com cada estrutura na topografia terrestre, inclusive a sua casa. Des-
cobriram ciclos e radiações que podem influenciar seu comporta-
mento e bem-estar físico e mental.  
Por meio de métodos e sistemas de aplicação prática, criaram toda 
uma metodologia usando uma linguagem simbólica para explicar as 
leis de tudo que se manifesta no universo, assim codificando os ciclos 
do Qi, como o movimento contínuo e infinito do yin transforman-
do-se no yang e do yang no yin. Movimento esse que se alterna em 
fases dominantes de energia denominadas magistralmente de cinco 
elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Os nomes simbólicos 
desses elementos tanto nos fazem compreender suas qualidades e 
características (como, por exemplo, o fogo – expansão, ação, verme-
lho, calor, formas pontiagudas), como também os ciclos de interação 
entre eles, onde um gera ou controla o outro. E foi por meio dessa 
linguagem simbólica, que os cientistas daquela época conseguiram 
levar esses conhecimentos à todas as camadas da sociedade, do cam-
ponês na agricultura, ao calendário, ao imperador. 
A compreensão do que pode parecer simples demais para explicar o 
mistério da energia vital e das leis que regem o cosmos, é o que en-
gana nossas mentes ocidentais sedentas de complexidades, esqueci-
das e impotentes diante da percepção daquilo que apenas um neutro 
observar pode saber. Pois, para alguns no ocidente, ciência talvez 
signifique dissecar a realidade, mas, para o sábio oriental, significa 
fundir-se com ela. Dentro dessa sabedoria, encontra-se o Feng Shui, 
uma técnica que engloba geologia, geografia, geobiologia, física, ma-
temática, química, psicologia, arquitetura, decoração, ciências esoté-
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ricas, meditação, etc. 
É muito importante que todos possam en-
tender e perceber seus ambientes com uma 
visão mais ampla, com uma função mais 
vital e psicológica que apenas um teto e 
quatro paredes para dormir ou trabalhar. O 
entendimento dos princípios do Feng Shui 
deveria ser ensinado a todos. Claro que 
nem todos estão interessados em se tornar 
consultores nessa ciência, mas todos gostariam de viver da melhor 
forma possível, com harmonia, saúde e prosperidade (vitalidade). 
E é aqui que entram os cursos de Feng Shui elaborados justamente 
pensando em como todos, não apenas arquitetos e decoradores, po-
deriam usufruir desses ensinamentos. Assunto que todos deveriam 
saber para tirar o melhor proveito de qualquer situação ou ambiente 
e até para escolher uma mesa em um restaurante. 

Texto colaboração de Vimal Agnideva 
Ministrante e consultor de Feng Shui

Jornal O Legado - Edição 39 
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Feng Shui

Casas doentes

Este termo “Casas Doentes” é muito interessante. Na verdade, ele se 
refere às casas que possuem uma energia “pesada”, “contaminada” 
em seu interior e que acabam interferindo na saúde física e emocio-
nal de seus habitantes. 
Quando falamos sobre isto, sentimos em determinadas pessoas certo 
“ceticismo”, elas não acreditam nesta possibilidade, acham que é “in-
venção” ou “crendice”. Mas, será?... Para compreendermos melhor este 
assunto precisaríamos entender de “Energia” e de “Espiritualidade”. 
Vamos explicar de forma resumida como uma casa pode ficar contaminada. 
Precisamos nos conscientizar que o nosso corpo físico é uma forma 
condensada de energia, que tudo que nos cerca é uma “forma ener-
gética” que emite ondas de frequências, sendo a mais forte delas o 
nosso “pensamento”, pois ele vem imantado pelas nossas emoções. 
Imagine agora um objeto do qual você goste muito. A cada “momen-
to” que o admire, você reforça e imanta as suas emoções sobre ele. 
Imagine essa situação por anos a fio, podemos dizer que este obje-
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to ficou “contaminado com a sua energia”. 
Se algum dia, este objeto for dado à outra 
pessoa, ele continuará emanando o campo 
energético de suas emoções, contaminando 
o novo ambiente onde será colocado. 
E no caso de uma casa, que é imantada dia-
-a-dia pelas emoções e pensamentos dos que lá a habitam? Se a família 
tem muitos conflitos, dificuldades financeiras, problemas de saúde... 
Todas estas emoções angustiantes e “pesadas” contaminaram o am-
biente. Quando a casa for vendida ou alugada para outra família que lá 
entrar irá receber toda essa emanação desse campo energético deixado 
pela outra família. 
Além da contaminação por meio de nossas emoções e pensamen-
tos, existe a contaminação puramente energética, gerada por todo e 
qualquer “acumulo de energia parada”, por exemplo: lixo empilhado, 
pilha de papéis, veios de água no subsolo, fosso, energia dos vizinhos, 
rede elétrica, etc. 
No campo da espiritualidade, sabemos que, as pessoas muito “apega-
das à família e a casa”, quando morrem, sentem-se perdidas e acabam 
“voltando” para o ambiente em que viviam anteriormente, gerando 
“incômodos” às pessoas mais sensíveis, que acabam se sentindo afli-
tas, com insônia e ansiosas, gerando inclusive problemas de saúde. 
Por este motivo, escutamos de nossas avós que “nunca” devemos mudar 
para uma nova casa sem antes benzê-la. A Saúde de uma casa depende 
das pessoas que nela vivem e por isso a necessidade de buscar harmoni-
zar o nosso ambiente familiar, com muito amor e compreensão. 
O Feng Shui tem este objetivo, limpar e harmonizar o ambiente e as 
pessoas que lá a habitam. Porém, por experiência como consultores, 
sabemos que as pessoas precisam “se” trabalhar também. Descobrir 
seus limites e aceitarem o desafio de crescer e mudar. Precisamos reno-
var o nosso lar, mas acima de tudo precisamos renovar nossas atitudes!

Texto colaboração de Luzia Maria Caetano da Silva
Consultora de Feng Shui

Jornal O Legado – Edição 40 
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O Feng Shui e você

Quando as tempestades da mudança aparecem, sentimo-nos sozinhos 
e desamparados e na grande maioria dos casos queremos enfrentar es-
sas situações com as ferramentas do passado, esquecendo que estamos 
num novo contexto que exige novos posicionamentos frente à vida. 
Precisamos aumentar o nível de conscientização sobre nossos pon-
tos fortes e fracos para que com isso possamos direcionar nossas 
atitudes, nossa vida de forma mais coerente e clara. 
O Feng Shui proporciona esta reflexão interna à medida que vamos 
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alterando o nosso espaço externo, pois te-
mos que nos desfazer de coisas que não usa-
mos mais, de reorganizarmos o que temos e 
criar alternativas. Ele é o “vento da mudan-
ça”, da busca do novo, do equilíbrio, do reco-
nhecimento, não do que somos, mas do que 
nos “transformamos”, pelo aspecto em que se 
encontra a nossa casa! Ele é a conquista de 
uma nova realidade de vida, mais coerente, 
próspera e saudável. 
O que acha disso? O que você deseja? Quer realmente mudar a sua 
vida? Então que tal dar os primeiros passos? 
A) Realize uma limpeza profunda na casa, avaliando itens que estão 
gerando energia estagnada. Não é possível viver bem num local pou-
co arejado, úmido e desorganizado. Situações como essas agridem 
o “CHI” do ambiente e de seus moradores, podendo, ao longo do 
tempo, criar doenças. 
B) Faça com que sua casa esteja sempre em boas condições de pintu-
ra, sem goteiras ou problemas de encanamento. 
C) Evite ao máximo os “quartinhos de bagunça”. Eles só estagnam a 
fluência de boas energias. 
D) Evite a desordem. Vidros quebrados; falta de luminosidade; fios 
emaranhados; coisas inúteis guardadas; água estagnada; sujeira; cai-
xas “provisórias” colocadas sobre os roupeiros ou embaixo das ca-
mas com quinquilharias como canetas que não escrevem; lâmpadas 
queimadas; tubos de cola secos; jornais; papéis velhos; ferramentas 
desorganizadas; roupas que estão fora de uso; livros e revistas acu-
mulados. Você pode começar a criar espaço para a obtenção de no-
vas energias, favorecendo os moradores da casa. 
Movimente a energia de sua casa, abra espaço para o novo em sua vida. E 
lembre-se: isto não é uma questão de Fé e sim de fazer o QUE PRECISA 
SER FEITO! Dizem que para se fazer uma jornada de mil quilômetros 
é necessário dar o primeiro passo. Esta é a sua parte. Boa caminhada! 

Texto colaboração de Luzia Maria Caetano da Silva - Consultora Feng Shui - 

Jornal O Legado – Edição 42 

O Feng Shui e você
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Kabalah

A Kabalah e a 
sua utilização

A kabalah é uma das formas de interpretações da bíblia (o maior 
código de ética e moral que a humanidade conhece). Na realidade 
ela nos traz o segredo contido nas palavras e letras bíblicas, isto é, 
em hebraico bíblico (lashon hakodesh), que é muito próxima do he-
braico moderno, sendo que suas letras são as mesmas. Cada letra e 
palavra contida no Tanach (antigo testamento), composto dos livros 
de Pentateuco, Reis e Profetas e Poscritos, podem ter um conteúdo 
diferenciado daquele que entendemos através da simples leitura lite-
ral dos mesmos.
Aprendemos por intermédio da Kabalah como viver melhor, pelo 
conhecimento e sabedoria milenar que esse conteúdo nos traz. 
Aprendemos a agir em nosso dia-a-dia e torná-lo pleno, sabendo 
conviver com as mais diversas situações, e conseguindo por inter-
médio da conexão alcançarmos nossos objetivos mais imediatos e 
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também os de médio e longo prazo.
A kabalah nos propicia o autoconheci-
mento mais profundo, uma integração 
entre o corpo, a alma e o espírito pleno 
aproximando-nos da ascensão espiri-
tual, que é um dos objetivos que esses 
conhecimentos nos trazem. 
A numerologia da Kabalah, que nos é ensinada através das letras 
do alfabeto bíblico, posteriormente agregou-se números às letras de 
outros alfabetos, tornando-os uma ciência tão valida quanto a sua 
fonte, mostra-nos caminhos e meios, pelos quais conseguimos dar 
plenitude às nossas vidas. Um dos princípios da kabalah tornou-se 
universal e muito difundido em nossos dias: “é dando que se recebe” 
(Kabalah - do verbo receber em hebraico). 
Conheça a Kabalah, estude-a, viveras e conhecer-te-ás melhor.
Shalom Uvrachá. - Paz e Benção a todos.

Texto colaboração de Zhuvi Zitman – Foi professor da ABNC

Jornal O Legado – Edição 41 
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Alimentação

Alimentos energéticos

Começamos a envelhecer já aos 22 anos de idade, e desde a juven-
tude nós começamos a nos matar, o Homem não morre, mata-se, 
somos uns auto-suicidas conscientes, pois sabemos o que é bom e o 
que é ruim para nossa saúde e optamos errado.
O Homem pode e deve prolongar a vida através de uma alimentação 
saudável com qualidade e não quantidade. 
As frutas são para o Homem o alimento de primeira necessidade, são 
as maravilhas construtoras do organismo humano, dão energia, saú-
de, desaceleram e retardam o processo do envelhecimento celular. 
Por isso devemos consumi-las à vontade. 

Aqui temos alguns tipos de frutas para a nossa saúde:

Abacate
Abaixa ou reduz os níveis sanguíneos do LDL o colesterol ruim. 



127Compêndio do Legado Holístico - volume 2
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Abacaxi
Fonte de energia, diluí as toxinas das carnes 
ingeridas. 

Acerola
Anemia, gripe, resfriados.

Água de coco verde 
Remineralizante em potencial, reposição energética, trata os rins, 
anemia, estômago.
 
Banana
Ótima para tratar a hipertensão e repor o potássio perdido e neces-
sário ao organismo.
 
Caqui
Dá a longevidade.

Fruta do conde ou pinha
Rica em elementos antioxidante, altamente energética.

Figo
Importante para a manutenção dos fluídos corporais; trata a hiper-
tensão.

Maçã
Trata e acalma - reduz as chances de o colesterol depositar-se nos 
vasos sanguíneos, dá a longevidade.

Mamão papaia
Combate a artrite e sua enzima facilita a digestão.
 
Melão 
É um soro biológico que trata os rins e ajuda na desintoxicação ali-
mentar, fortifica os ossos e os dentes.
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Melancia
Elimina o ácido úrico, e desintoxica, fruta 
única.
 
Morango
Excelente para evitar e tratar a gota e o estômago.
 
Nêspera
Ameixas amarelas e nectarinas - para resistência física combate a fa-
diga.
 
Pêra
Combate a hipertensão, tira o cansaço mental, alcaliniza o estômago.

Pêssego
Um néctar para os diabéticos.

Romã
Trata a garganta, e a rouquidão.
 
Uva rosada
Excelente tônico por causa de grande quantidade de substâncias fla-
vonóides, para desobstrução de veias, e para tratar o coração, tam-
bém para livrar-se da anemia.

Texto de: Regina Vasco – Fitoterapeuta – 

Jornal O Legado - Edição 35



130 Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Artes Orientais 

Chi Kung 
Fluindo com as energias

Todos os livros, textos e ensina-
mentos orais de Reiki apontam na 
direção de que Mikao Usui era um 
praticante de Chi Kung (escreve-
-se ainda Qi-Gong, Chi Gung, Chi-
-Kun). Em minha experiência ao se 
lidar com energia é fundamental cui-
dar-se energeticamente muito bem. 
Essa prática oriental que é traduzida 
como a “arte de manipular energias” 
ou “respiração taoista” é uma das for-
mas mais atuantes, junto com o yoga, 
para uma vida física equilibrada com 
longevidade, saúde e flexibilidade até 
o final da vida (você quer morrer em 
que circunstância?). O Chi-Kung es-
timula todos os canais (meridianos) 

do corpo além de limpar as energias inconvenientes e faz circular 
energia vital por todo o corpo.
Segundo a mestra Dominique Ferraro, um dos principais objetivos 
do Chi-Kung é o equilíbrio da energia Yin Yang:
“Yin e Yang. Para compreendermos a visão chinesa do sistema ener-
gético, podemos compará-lo à eletricidade. A fim de que a corrente 
flua, é preciso haver dois polos, um negativo e outro positivo. Da 
mesma forma, cada um de nossos órgãos contém energias bipolares: 
yin, o polo negativo, e yang, o polo positivo. Para funcionar bem, 
cada órgão precisa receber um suprimento suficiente de energia com 
o yin e o yang totalmente equilibrados.
O propósito do Qi Gong, como o da acupuntura ou da massagem 
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chinesa, é levar harmonia às energias dos órgãos, 
de modo a proteger o corpo do ataque de fatores 
externos, como vírus, calor, umidade, e também de 
fatores internos, como as emoções negativas. Todo 
desequilíbrio duradouro prejudica a circulação 
energética, que segue uma ordem precisa de influ-
ência, de órgão para órgão. Tais interações incluem 
o espírito, uma vez que o espírito coloca a emoção 
em concordância com o órgão no qual ela é refleti-
da, ou pelo qual é influenciada.
A palavra Chi significa sopro, respiração, ar e principalmente energia 
ou essência vital. Já Kung é treinamento, domínio ou controle. 
O Chi Kung tem utilizações nas artes marciais com demonstrações 
impressionantes de força interior e exterior ao se entoar temos no 
pescoço, quebramentos com dedos e cabeça, fixação do praticante 
em um local que ninguém o tira, etc. e também há o Chi-Kung tera-
pêutico que é mais suave e sutil que o marcial com respirações suaves 
e movimentos lentos e soltos”.
Existem muitas outras maneiras de definir ou interpretar o Chi Kung, 
mas entenda-o como algo que você deve praticar e não o entender 
intelectualmente. De toda forma reflita nessas definições clássicas: 
““Chi” significa energia. Alguns chineses no mundo moderno po-
dem afirmar que “chi” significa ar, o que não está correto. Se você 
examinar a história dessa palavra, verá que ela sempre significou, 
muito antes de o ar ser compreendido pelos cientistas. “Kung” sig-
nifica arte. Portanto, chi kung é a arte da energia. Chi Kung se refere 
em especial à arte de desenvolver a energia da vida para a saúde, a 
força interior, o desenvolvimento da mente e a satisfação espiritual. 

Wong Kiew Kit

 “O termo chinês para “cultivar a energia” é Chi Kung. Kung significa 
exercício ou suor. Portanto, Chi Kung significa literalmente “exercí-
cio de energia interna”. 
Uma ampla variedade dessas técnicas de desenvolvimento de energia 
vem sendo criada ao longo dos anos. Elas incluem sistemas de mo-
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vimento, tais como o Tai Chi Chuan, além de outras 
que envolvem exercícios de respiração e visualiza-
ções. 
Todos esses sistemas baseiam-se em uma profunda 
compreensão do ser humano como um campo de 
energia completo. A despeito de certos padrões mé-
dicos que fazem uma distinção precisa entre o cor-
po e a mente, a percepção chinesa do ser humano é 
a de um campo de energia integrada. Esse campo, 
como um cosmos em miniatura, abrange cada par-
tícula de nosso corpo, cada parte de nosso sistema nervoso, além de 
cada pensamento e de cada emoção. 

Lam Kam Chuen

A origem do Chi-Kung aponta a mais de 4 mil anos (sem exageros) 
quando um povo que vivia próximo ao rio Amarelo, na China ini-
ciou uma prática de exercícios e danças que faziam muito bem ao 
corpo. Pouco se sabe sobre isso, mas o “livro do Imperador Amarelo”, 
clássico da Medicina Chinesa escrito em 700 a.C. foi o 1º texto a citar 
o Chi-kung com seus exercícios físicos, alongamentos, respiratórios 
e trabalho com os meridianos.  Ele era chamado de Alquimia Taoísta 
e foi incorporado e enriquecido nos últimos dois mil anos por prati-
cantes e terapeutas de escolas budistas, taoístas e marciais (shaolin).
Hoje sua prática juntamente com o tai chi chuan (estilo suave e tera-
pêutico de arte marcial, tai é supremo, divino, absoluto; chi é energia 
ou superar a dualidade e chuan significa punho ou continuidade) é 
difundida em todo o planeta e na China são milhões os que se bene-
ficiam com essa prática.  

Alguns Benefícios do Chi Kung

1 - São exercícios físicos de qualidade, sem impacto e com alonga-
mentos que dentre outros benefícios, aumentam a flexibilidade das 
articulações. Prolongamento da vida (longevidade). E principalmen-
te melhorar a saúde;
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2 - A respiração profunda oxigena o cérebro, au-
menta a circulação e ativa a circulação de energia;

3 - Os movimentos conscientes, suaves, lentos e cal-
mantes conduzem a paz e podem ser realizados por 
quem está fraco;

4 - Relaxamento, autoconfiança, aumento da auto-
estima, estimulador da coragem;

5 - Redução do estresse (distres) e a prevenção de lesões e quedas por 
falta de equilíbrio;

6 - Atuação em artrite, dores de cabeça e coluna, mal-estar, desequi-
líbrios físicos e emocionais, dificuldade respiratória, tensão muscu-
lar, depressão (pensar no passado) e ansiedade (pensar ou “viver” no 
futuro); 

7 - Fortalecimento e envio de energia dos órgãos internos com au-
mento das defesas naturais do organismo. Atuam nos três grandes 
inimigos da saúde: ansiedade, depressão e estresse.

8 - Reconhecimento da paz de espírito.

Um jovem monge perguntou ao Mestre: “O que faço para me liber-
tar?”
O Mestre responde: “E quem o pôs no cativeiro?”
Ensinamentos Advaita

Texto e foto colaboração de: Otávio Leal (Dhyan Prem)
diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800

Jornal O Legado - Edição 33
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Momentos de Amor

Com o tempo a 
gente aprende

William Shakespeare

Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil dife-
rença, entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende 
que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre 
significa segurança. E começa a compreender que beijos não são 
contratos, e presentes não são promessas. E começa a aceitar 
suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a gra-
ça e elegância de um adulto, não mais com a tristeza infantil. E 
aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o ter-
reno do amanhã é incerto demais para os seus planos, e o futuro 
tem o costume de cair em meio ao precipício.
Depois de um tempo você aprende que o Sol queima se você ficar 
exposto a ele por muito tempo. E aprende que não importa o quanto 
você se importa com algumas pessoas, pois simplesmente elas não 
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Com o tempo a gente aprende

se importam que você seja uma boa pes-
soa, pois elas vão feri-lo de vez em quan-
do, e você precisa perdoá-las por isso. E 
aprende, também, que falar pode aliviar 
dores emocionais. Descobre que se levam 
anos para se construir confiança e apenas 
segundos para destruí-la, e que você pode fazer uma coisa em um 
instante, da qual poderá se arrepender pelo resto da vida.
Depois de um tempo você aprenderá que verdadeiras amizades con-
tinuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o 
que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons ami-
gos são a família que nos permitem escolher. Aprende que não temos 
de mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam, e 
percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, 
ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas 
com quem você mais se importa na vida, são tomadas de você muito 
depressa, por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos 
com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejamos.
Depois de um tempo você aprende que as circunstâncias e os 
ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos respon-
sáveis por nós mesmos. Começa, então, a aprender que não se 
deve comparar com os outros, mas com o melhor que se pode 
ser. Descobre que se leva mais tempo para se tornar a pessoa que 
quer ser, e que o “tempo é curto”.
Aprende que não importa aonde já chegou, mas onde está indo; mas 
se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende 
que, ou você controla seus atos ou eles o controlarão, e que ser flexí-
vel não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa 
quão delicada e frágil seja a situação, sempre existem dois lados.
Depois de um tempo você aprende que heróis são pessoas que fi-
zeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. 
Aprende que paciência requer muita prática.
Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chu-
te quando você cair, é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. 
Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de ex-
periências que se teve e o que você aprendeu com elas do que 
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quantos aniversários você celebrou. 
Aprende que há mais dos seus pais em 
você do que você suponha.
Depois de um tempo você aprende que 
nunca se deve dizer a uma criança que so-
nhos são bobagens; poucas coisas são tão 
humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende 
que, quando está com raiva tem todo o direito de estar com raiva, 
mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque 
não o ama do jeito que você quer que o ame, não significa que al-
guém não o ame com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos 
amam, mas simplesmente não sabem demonstrar ou viver isso.
Depois de um tempo você aprende que sempre é necessário ser per-
doado por alguém, e que algumas vezes você tem que aprender a 
perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma suavidade com 
que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que 
não importa em quantos pedaços seu coração foi partido; o mundo 
não vai parar para que você o conserte. Aprende que o tempo não é 
algo que possa voltar para trás, portanto, plante seu jardim e decore 
sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você 
aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que 
pode ir muito mais longe depois de pensar que não poderia mais. E 
que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida!
Lembre-se, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem 
que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar.

William Shakespeare

Texto do Livro Histórias Exemplares de Carlos Rosa

Jornal O Legado – Edição 32
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Saúde Holística

Bioeletrografia  
(foto Kirlian) e as energias 
intrusas nos corpos sutís

Desde a descoberta de 
um aparelho que foto-
grafa campos energéti-
cos humanos, pelo físico 
russo Senyon D. Kirlian 
em 1939, muito se tem 
pesquisado com relação 
a foto Kirlian que ainda 
alguns a denominam de 
“foto da aura” e mais re-
centemente passou a ter 
seu nome técnico de “Bio-
eletrografia” referencian-
do-se ao campo bioener-
gético que percorre nosso 

corpo e que pode ser fotografado com uma máquina Kirlian.

Hoje há também pesquisas que não se concentram apenas em foto-
grafar ou identificar o campo que já está estudado por muitos pesqui-
sadores no mundo e consequentemente já existem gabaritos e padrões 
internacionais tais como o Russo, o Alemão e o Brasileiro, para os tra-
ços encontrados nas fotos dando interpretações para problemas emo-
cionais e físicos, com grande margem de acertos,  mas sim, pesquisas 
em estabelecer a teoria no campo da bioenergia e campos sutis dos 
indivíduos e em especial sobre os fenômenos e efeitos destes campos 
em nosso corpo físico  provocado por campos energéticos externos ou 
mesmo internos (nossos corpos sutis ou sensores).
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Bioeletrografia (foto kirlian)

Pesquisas sérias, há anos unindo vários 
profissionais e técnicas de mensuração e 
diagnósticos evidentes de campos ener-
géticos negativos ou positivos que inter-
ferem diretamente em nosso equilíbrio 
físico e emocional, encontram respostas 
clínicas positivas onde outras interven-
ções não foram efetivas. Uma dessas téc-
nicas disponíveis hoje é a Apometria e 
Impulsoterapia  que dissocia, desdobra e 
trata os corpos sutis, assim quando numa 
investigação energética se faz com a foto Kirlian de um cliente antes 
do procedimento e este porta uma energia intrusa que é detectada na 
foto, depois desta pessoa passar pelo procedimento de “drenagem” 
energética ou dissociação e outros fatores, a presença de miasmas ou 
campos estranhos na foto desaparecem ou atenuam sensivelmente, 
provando que o que fora fotografado antes, não era apenas o “campo 
energético padrão” de nossa bioenergia.

Acreditando que deste ponto, num futuro próximo, se poderá es-
tar entrando mais profundamente em questões muito polêmicas tais 
como: Se no campo energético do cliente aparece um agregado es-
tranho, não padrão dos gabaritos de kirliangrafia, de onde provém 
este campo? Seria uma prova da vida energética em outra dimensão? 
Existe então obsessões e auto obsessões energéticas? Essas formas 
seriam espíritos? Difíceis respostas, mas pesquisas incansáveis estão 
sendo feitas para que todos as tenham.  

Hoje além da clássica máquina fotográfica Kirlian, já temos tec-
nologia digital para a captação de campos sutis de seres vivos. 
Equipamentos que medem com precisão meridianos de acupun-
tura e os digitalizam, sendo visualizadores do campo áurico de 
corpo inteiro. 

Pesquisadores com todo empenho querem mostrar ao mundo 
científico que estes campos energéticos existem e podem pro-
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Bioeletrografia (foto kirlian)

vocar desarmonias intensas quando em conflitos como no caso 
dos corpos sutis que já foram detectados em número de treze 
corpos ou sensores (Livro Apometria de A a Z – Cláudio& Mil-
ton Taffarello), qualificando assim, o início de uma jornada em 
direção ao entendimento de nossa vida energética. 

Foto 1
Antes de tratamento

Foto de dedo indicador 
com presença de energia 
intrusa 

Foto 2 
Em tratamento

Foto de dedo indica-
dor com diminuição dos 
miasmas e retorno do 
campo energético natural

Texto colaboração de Paulo Sérgio Trindade
Especialista em Bioeletrografia

Jornal O Legado - Edição 32
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Saúde Holística

A linguagem dos deuses

Conhecer o nosso corpo é o primeiro passo para entendermos aqui-
lo que somos interiormente. Uma das maneiras que nos permitem 
conhecer o que nos rodeia é o tato. De fato, através do toque e da 
nossa sensibilidade epidérmica podemos receber muitas sensações: 
suavidade, calor, frio, dor, etc...
Hoje, muitos de nós, preocupados com os nossos afazeres do dia-
-a-dia, perseguindo aquilo que nos possa proporcionar felicidade e 
realização pessoal, esquecemo-nos de que muitas alegrias e prazeres 
não se encontram fora de nós, mas sim dentro...
Quantas sensações experimentamos quando éramos crianças! Quem 
não se recorda das primeiras descobertas feitas com o corpo e, mais 
precisamente, com o tato? A pele da mãe, o rosto áspero do pai, 
quando, de manhã ainda não se barbeara, o barro onde era bom 
mergulhar os pés para ter contato com a terra...
As nossas mãos e pés descobriram muitas coisas proporcionando-
-nos momentos inesquecíveis.
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Porque não utilizamos desses momentos 
para usar nossas mãos para massagear?
A massagem é uma técnica milenar que foi 
utilizada pelos povos antigos. 
Seus efeitos são cumulativos trazendo inú-
meros benefícios. O uso regular da mas-
sagem fortalece e tonifica o corpo inteiro ajudando a desbloquear 
tensões musculares devido ao excesso de sentimentos e emoções re-
primidas no corpo. A massagem pode ainda estimular ou acalmar 
o sistema nervoso, portanto ajuda a reduzir a fadiga e causar uma 
sensação de bem-estar físico e emocional.

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

Jornal O Legado – Edição 45 
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Momentos de Amor - Espiritualidade

Falando de emoções, 
 relacionamentos

e consciência

Você, que se diz enganada, por um amor que não deu certo e que, 
muitas vezes, alega que entregou seu coração e ele foi machucado 
por isso, sai dessa!
Em primeiro lugar, você não entregou o coração coisa alguma!
Como é que você poderia ter entregado o que nunca foi seu?
Você nunca se aventurou nos grandes voos pelo interior do coração 
nem se encontrou consigo mesma nos jardins secretos do Amor Real.
Você nunca amou, menina!
Você só mergulhou nas emoções do momento e apenas entregou o 
seu corpo e suas energias em encontros vazios e sem profundidade.
O que você sentia, verdadeiramente, era um misto de preenchi-
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mento ilusório com pitadas de sentimentos 
ponteados por diversos arroubos emocio-
nais desvairados.
De relacionamento em relacionamento, 
você apenas entrou e saiu de arroubos com-
plicados, cheia de “paixonite” e sonhos de 
alma gêmea.
Mas a vida é real e não se presta a ilusões e, com o tempo, faz a ver-
dade aparecer de frente.
O seu coração nunca foi seu, sempre foi das emoções e dos arroubos 
do seu ego!
Você não se apaixonou pela vida, nem se relacionou consigo mesma, 
só rolou por aí... É isso mesmo! Você rolou e ralou, perdida na noi-
te dos seus sonhos tristes, tentando preencher o vazio interior com 
diversos parceiros, igualmente vazios e perdidos na noite da consci-
ência apagada e triste.
Se o seu coração nunca foi conhecido por você mesma nem integra-
do a sentimentos maiores, como é que você poderia tê-lo entregado 
a alguém?
Portanto, anime-se agora, minha querida!
Pondere bem essas colocações e aprenda a viajar para dentro, pela 
meditação da auto-estima no coração.
Sinta-se linda, não só de corpo, mas de luz e amor em si mesma. 
Namore consigo mesma, seja justa e feliz e pare de se lamentar sem 
cabimentos.
Vá para o alto e viaje melhor em sentimentos verdadeiros. 
Ache-se em si mesma, querida!
E depois, junto com o seu coração cheio de luz e amor, compartilhe 
esse tesouro com alguém legal e que mereça tal honra.
Às vezes, o universo nos traz um toque de consciência na hora certa, 
sem que a gente espere... Você nem esperava, mas ganhou um pre-
sente hoje: a verdade de frente!
E agora, faça boa utilização disso e toque a bola da sua vida para 
frente...
Não se lamente pelo que já passou, tire apenas a experiência das coi-
sas e dos fatos.

Falando de emoções, relacionamentos e consciência
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Viver é muito importante! Agradecer o 
dom da vida é mais legal ainda!
E ser feliz por si mesma, é o melhor de tudo.
Se vai aparecer alguém legal em sua vida, 
mais à frente, não sei, só Deus é que sabe. O 
que sei, é que, agora, você precisa se encon-
trar consigo mesma.
O que vier depois, pouco importa. Se você estiver bem consigo mes-
ma, em paz no coração, resolverá com consciência qualquer lance.
Quando o coração é belo e generoso, tudo é festa e transformação; 
tudo é compreensão, tudo é agradecimento, tudo é luz!

Fique legal, menina!

Ps: Que os meninos fiquem espertos e se tornem interessantes, pois 
se a mulherada seguir esses toques da Cia. do Amor, vocês vão ter 
que correr atrás e melhorar muito nas coisas. Sejam legais também! 

“O amor é o amor, e o resto é só conversa boba!”
- Cia. do Amor - A Turma dos Poetas em Flor*.
(Recebido espiritualmente por Wagner Borges - São Paulo, 04 de fe-
vereiro de 2005).

Notas: - Nota de Wagner Borges: este texto foi recebido e escrito mo-
mentos antes de uma palestra pública no IPPB, com cerca de 250 
pessoas presentes. 
Um pouco antes de chegar no ambiente, ainda dentro do carro, vi 
um dos espíritos da Cia. do Amor, que projetou algumas palavras 
em minha mente e me pediu para escrevê-las imediatamente, pois 
se tratava de uma mensagem importante para alguém presente na 
palestra naquela noite.
Então, cheguei no salão da palestra, peguei papel e caneta e grafei 
o recado espiritual ali mesmo. Logo depois, li o texto para todos os 
presentes, pois não tinha ideia de quem era o destinatário desses es-
critos. Ao final da palestra, uma moça se apresentou e agradeceu o 
recado, dizendo-me o quanto tinha sido legal para ela ouvir aquelas 
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palavras naquele momento (ao que parece, 
algo de muito sério aconteceu em sua vida 
naquele dia, e talvez ela estivesse pensando 
em alguma besteira).
Como o teor da mensagem fala de emoções 
e relacionamentos, temas esses tão pró-
ximos a praticamente todos os seres humanos, estou repassando-a 
abertamente, pois poderá ajudar na reflexão de outras pessoas que 
estejam passando por situação semelhante no momento.

Paz e Luz.

* A Cia. do Amor é um grupo de cronistas, poetas e escritores brasilei-
ros desencarnados que me passam textos e mensagens espirituais há 
vários anos. Em sua grande maioria, são poetas e muito bem-humo-
rados. Segundo eles, os seus escritos são para mostrar que os espíritos 
não são nuvenzinhas ou luzinhas piscando em um plano espiritual 
inefável. Eles querem mostrar que continuam sendo pessoas comuns, 
apenas vivendo em outros planos, sem carregar o corpo denso. Querem 
que as pessoas encarnadas saibam que não existe apenas vida após a 
morte, mas, também, muita alegria e amor. 

Os seus textos são simples e diretos, buscando o coração do leitor. 
Para maiores detalhes sobre o trabalho dessa turma maravilhosa, ver o 
livro “Cia. do Amor - A Turma dos Poetas em Flor” (Edição indepen-
dente - Wagner Borges), e sua coluna no site do IPPB: www.ippb.org.br

Texto colaboração de Wagner Borges 
(11) 2063–5381

Jornal O Legado – Edição 47 

Falando de emoções, relacionamentos e consciência
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Momentos de amor

Sexo e filosofia

A energia sexual é a energia de vida, de força, de impulso. É uma 
energia importante para as atividades: é através dela que trabalha-
mos, estudamos, cuidamos dos filhos, namoramos, etc. 
Quanto mais energia sexual, mais vontade de viver tem o ser humano. 
Toda esta energia é distribuída em várias atividades diárias. A relação 
sexual é apenas uma das manifestações da força sexual. A relação se-
xual é um dos momentos mais prazerosos que o ser humano experi-
menta, envolvendo atração, intimidade e satisfação de desejos. Em um 
casamento saudável a relação sexual não é eliminada com o passar dos 
anos, o idoso relaciona-se com frequência sexualmente e isso é muito 
importante da mesma forma que é importante para o jovem.
O ser humano deprimido possui uma energia sexual diminuída ou 
anulada. Geralmente é porque sua vida não está bem. Muitas vezes 
sente vergonha de procurar uma ajuda médica ou psicológica. Passa 
a conformar-se com uma vida monótona e desprazerosa. Exemplos: 
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sente-se deprimido porque queria algum 
trabalho e está aposentado (no entanto há o 
aspecto positivo: há mais tempo livre para o 
prazer de viajar, de fazer amigos, etc.); sen-
te-se deprimido porque a relação conjugal 
anda indiferente ou repleta de acusações 
das fraquezas de um e de outro (no entanto há o aspecto positivo: 
pensar na possibilidade de diálogo para reformular o relacionamen-
to). Na verdade, a vida é feita de fases, períodos, momentos. Os esta-
dos psicológicos mudam, a energia sexual oscila.

“O amor em sua plenitude é uma série de mortes e renasci-
mentos. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe 
e vem á tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo 
tempo suportar inúmeros finais e recomeços, todos no mesmo 
relacionamento” (Clarissa P. Estés)

Se a vida está desprazerosa, há algum problema a ser verificado. Não 
é verdade que o idoso tem menos energia e menos prazer. Ele pode 
nadar melhor do que um adolescente sedentário, por exemplo. Basta 
o idoso não perder o prazer de viver. Quando há prazer de viver, seu 
interesse amplia-se para vários aspectos, a saber: intelectual, social, 
sexual, etc.
A nossa sociedade idealiza enfaticamente o jovem: moda jovem, cor-
po jovem, esportes radicais para jovem, programas noturnos para 
jovem, etc. É maravilhoso o “espírito jovem”, no entanto é preciso 
entender que a jovialidade se manifesta de várias formas: não precisa 
ir na balada para sentir jovialidade. Cada ser humano encontra a sua 
forma de se sentir jovem e bonito. O importante é sentir o prazer da 
jovialidade até a morte.
A rotina diária faz com que o estímulo da jovialidade se neutralize. 
É quando não se sente estímulo para a relação sexual, não se sente 
estímulo para encontrar amigos. Muitas vezes há um conformismo 
ou uma aceitação mental de que a vida é estática, sem graça e tudo 
automaticamente vai perdendo o sentido. Perde-se a capacidade de 
extrair prazer da vida. 



149Compêndio do Legado Holístico - volume 2

A rotina é necessária e importante, a saber: 
a rotina de casa, do trabalho, da educação 
dos filhos. O problema ocorre quando a 
vida se transforma apenas nessa rotina. 
Não há invenção, não há desejo pelo novo, 
não há criatividade. 

“A imagem da mãe perfeita (altruísta, incansável, generosa, inventi-
va, boa cozinheira) é a perdição da existência de toda mãe (ou avó). 
Querendo ser desejadas, essas mulheres fazem tudo para correspon-
der a esse ideal de perfeição. Afastadas de seus próprios prazeres e 
desejos, elas podem tornar-se ansiosas, deprimidas e dissociadas de 
si mesmas. Essas mulheres aumentam seus sentimentos de inferiori-
dade e inibições e vão para os filhos (ou netos) em busca de admira-
ção” (PollyYoung-Eisendrath).

Com a vida monótona, outros problemas começam a surgir, como: 
obesidade e síndrome do pânico. 
A obesidade origina-se da falta psicológica do estímulo, do prazer, 
do sentido para a vida. O alimento começa a preencher esta lacuna: 
não entra prazer nas atividades diárias, então entra prazer com o 
excesso de comida.
A Síndrome do Pânico pode ocorrer como manifestação também da 
falta de sentido da vida. O prazer de viver não é vivenciado, então o 
ser humano entra num processo de isolamento, medo e ansiedade 
que resultam na busca de apoio medicamentoso. O remédio passa a 
representar o único apoio ou sentido de vida para enfrentar o vazio 
emocional.

“Geralmente os períodos difíceis da vida proporcionam as melhores 
oportunidades para adquirir experiências úteis e desenvolver força 
interior” (Dalai-Lama).

As propagandas de TV, novelas e revistas eróticas cumprem o papel 
do agente ilusório. O agente que oferece emoção. Qualquer emoção. 
Não importa que tipo de emoção. A emoção rápida e fácil é imedia-

Sexo e filosofia
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tamente digerida e assimilada pela mente 
como: “agora estou me sentindo melhor”. 
Por alguns instantes a numerologia diz algo 
sobre o futuro. Por alguns instantes, a moça 
magra e bonita diz existir um ótimo remé-
dio para emagrecer. Por alguns instantes, a 
novela mostra uma cena erótica. 
A fantasia proporcionada pelo agente ilusório da mídia desencadeia 
uma viagem por outros ares. Mas isso não ocorre realmente. É como 
o efeito de uma droga: o ser humano tem a ilusão de alguma modifi-
cação em seu ser e em sua vida. Na verdade, tudo continua igual. O 
ser humano continua passivo. Ele viveu uma emoção passivamente, 
sem participação ativa. Não houve atividade. Não houve ação. 
Portanto, a dor mais profunda permanece, isto é, a lacuna permane-
ce. Não foi encontrada ainda uma forma de preencher o vazio.
Ao tratar da questão do vazio, é importante observar que se trata de 
uma questão profunda, complexa, existencial, filosófica, inconscien-
te no sentido freudiano. Não é uma questão simples com repostas 
simples. A sociedade voltada para o consumo, lucro e narcisismo 
não se interessam por pensar profundamente esta questão. Apenas 
indica fazer compras no Shopping para se sentir bem. A prioridade 
é o “ter” - material e não o “ser” - filosófico. O filosófico implica no 
senso crítico e como consequência na pergunta: “será que isso não é 
superficial, é uma propaganda enganosa?” 
A questão do vazio interior do ser humano é uma questão séria e 
necessária porque tem consequências em sua saúde emocional com 
uma ligação direta aos estados depressivos. É a necessidade de pen-
sar sobre si mesmo e sobre o sentido da existência humana. Essa 
necessidade humana vital é abafada e ocultada pela sociedade atual. 
No lugar dessa necessidade, é colocado o agente ilusório que 
visa o lucro. 
Os filósofos antigos estavam em busca de um sentido para a vida 
e questionavam os conflitos humanos, bem como problemas 
sociais, morais, entre outros. Perguntavam-se: “o que significa 
existir?” Entendiam que um caminho possível para preencher o 
vazio humano é filosofar.
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Na Grécia Antiga Sócrates, cidadão ate-
niense nascido por volta de 470 a.C. dizia: 
“Conhece-te a ti mesmo”. Sócrates era um 
sábio filósofo, gostava de dialogar e ques-
tionar moldava sua vida num ideal de ra-
zão com desprezo pelos valores materiais e 
apreciava a moderação. Epicuro (342-271 a. C.) dizia que “o prazer 
é princípio e fim da vida feliz”. A virtude, segundo ele, é aproveitar a 
vida com moderação. 
Tais reflexões filosóficas enriquecem interiormente o ser humano e 
possibilitam diálogo e questionamento ao invés de oferecer respostas 
prontas, fechadas. As questões filosóficas abrem o raciocínio e inspi-
ram curiosidade para aprender. Aprender, ler, conversar, questionar 
são capacidades humanas pouco exercidas hoje em dia. A sociedade 
imediatista busca respostas prontas e automáticas sem tempo para 
reflexão e pensamento mais profundo.
O exercício do pensamento é uma das capacidades mais preciosas do 
ser humano. Pensar não é pensar sobre qualquer coisa e de qualquer 
maneira. Pensar é um exercício que vai sendo aprimorado, é um tra-
balho de raciocínio e memória. O primeiro impulso: “tenho vontade 
de pensar” é importante. O próximo passo é abrir-se ao mundo da 
filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. Sabedoria é admirar o mundo 
e ter interesse para aprender sempre novas coisas. 
Pensar é atividade, não é passividade. Exemplos:
1- Pensar sobre a existência humana desperta desejo de buscar livros 
sobre o assunto, de buscar alguém para conversar sobre o assunto, 
de encontrar uma Universidade de terceira idade para estudar, de 
escrever livremente sobre o tema;
2- Pensar sobre o seu problema de saúde e ir em busca de infor-
mações sobre a doença, pesquisar na Internet, ir em busca de 
pessoas que tenham o mesmo problema, ir em busca de associa-
ções e grupos de apoio.
Pensar é estimulante e traz uma mudança real no ser humano e em 
sua vida. A mente humana tem uma enorme capacidade de apren-
der em todas as idades. Quando o ser humano aprende algo novo, 
sente-se capaz e entusiasmado. Por exemplo: o idoso que vai fazer 
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um curso de informática passa a se sentir 
capaz e sua vida ganha um novo sentido. 
Certamente isso reflete em toda a sua vida: 
seu relacionamento na família fica diferen-
te, a relação marido-mulher fica diferente. 
O idoso sente-se uma nova pessoa, mais 
dinâmico e atualizado. Há uma outra consequência positiva: ele pas-
sa a sentir mais vontade de se cuidar física e mentalmente. Procura 
outros cursos para exercitar a mente. Procura cuidar da alimentação, 
se está obeso vai procurar auxílio profissional para emagrecer. Pro-
cura praticar esportes e cuidar também do sono, se tem distúrbios 
do sono, vai procurar tratamento pela sua própria vontade de ter 
uma vida equilibrada e feliz. Sente vontade de fazer novas amizades. 
Seu desejo sexual fica aumentado porque a sua vida está estimulante. 
Passa a achar interessante a relação sexual com o parceiro (a) com 
quem está casada (o) há muito tempo. Descobre a graça de viver. Isso 
é saúde e está ao alcance de todos. Basta dar o primeiro passo.

“Tanta coisa se pode aprender juntos. A vida é. Eu sou. Você é E amar 
é tudo! O amor nunca termina. Somos a ponte através da eternidade, 

arqueando acima do mar, aventurando o nosso prazer, vivendo misté-
rios, aprendendo o amor e testando-nos interminavelmente” (Richard 

Bach). 

Bibliografia:
Dalai-Lama, “Um coração aberto”.
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Psicologia

Dicas para melhorar 
a autoestima

Conheço várias pessoas com baixa autoestima, deprimidas e sem 
força para algum tipo de reação. Muitas vezes não querem mais sair 
de casa e perdem a vontade de fazer amigos.
Um dia uma amiga de uma pessoa bastante deprimida foi buscá-la 
em casa e disse-lhe: “vamos a um lugar especial”. Esta amiga levou-a 
a um cabeleireiro e em seguida a um curso de manequim profissio-
nal. No final deste passeio diferente, a mulher deprimida olhou-se 
no espelho e pensou há quanto tempo não se sentia bonita. O impac-
to da mudança no visual a despertou para um outro estado psicoló-
gico. Começou a ver a vida um pouco diferente. Brilhou o otimismo 
e a vontade de se cuidar, de fazer uma ginástica, de fazer cursos, etc. 
Quantas histórias de sucesso não se iniciam assim? Por exemplo, 
donas de casa cansadas da rotina que resolvem fazer um curso 
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e tornam-se profissionais? Portanto, o 
tempo não para e o mundo é dinâmico. 
Aproveite estas dicas:

1 - Não cultive o mal-estar interior. Deixe-
-o ir embora, no máximo permaneça com 
ele por vinte minutos. Após estes vinte minutos, faça os seguintes 
exercícios:
A- Dê socos no ar com força como se estivesse lutando com alguém;
B- Em pé inspire profundamente pelo nariz e expire rapidamente 
pela boca (a cada inspiração jogue seu corpo para baixo, relaxando 
braços, coluna e cabeça);
C- Coloque uma música tranquila, deite-se e relaxe mentalizando: 
eu sinto a minha energia no centro da testa como uma luz forte se 
espalhando por todo o meu corpo; esta energia é motivação para a 
vida e vou distribuí-la ao mundo de alguma forma agora.
D- Conte até 10 no relaxamento ou num estado reflexivo de olhos 
fechados em qualquer posição. Quando chegar no 10, levante-se e 
saia de casa para qualquer lugar.
E- Permaneça fora de casa por 10 minutos ou no máximo por 
uma hora.

2 - Deite-se ou sente-se confortavelmente de olhos fechados. Tente 
imaginar a tristeza. Tente perceber em que região do corpo ela está e 
que cor ela é. Pense em todas as ideias que surgem na sua mente so-
bre a tristeza. Abra os olhos e faça um desenho sobre a tristeza. Feche 
os olhos e mentalize o desenho. Apague o desenho de sua mente e 
mentalmente imagine um desenho alegre. Concentre-se nessa ale-
gria de olhos fechados por 15 segundos (conte mentalmente até 15). 
Abra os olhos e depois desta vivência neste dia procure fazer algo 
bom, com uma disposição alegre: um jantar inspirado, uma pintura, 
uma leitura, um passeio, arrumar um vaso de flores, etc.

3 - Concentre-se na reflexão sentado ou deitado de olhos fechados. 
Lembre-se de situações ruins que ocorreram na sua vida, situações 
tão ruins que você tinha a impressão que não iria suportar tanta 
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infelicidade. Permita-se chorar à vontade. 
Escreva 3 situações difíceis e depois escre-
va 3 alternativas para melhorar. 

4 - Se você sente dor física, deite-se e feche 
os olhos. Imagine o local dolorido vibran-
do, pulsando, ardendo num calor insuportável. Imagine agora a área 
dolorida se tornando anestesiada, então a dor vai diminuindo, di-
minuindo, desaparecendo. Você sente as células do seu organismo 
saudáveis, combatendo a sua dor. O seu lado forte aparece e a dor vai 
embora. Você está neste momento longe da sua dor, da sua doença e 
em um lugar prazeroso. Imagine este lugar. 

Texto: Colaboração de Regina C. P. Mello
Psicóloga. 
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Reiki

Os cinco princípios 
espirituais do reiki

A prática disciplinada desses simples e profundos princípios propor-
ciona, ao ser humano, um estado de paz, que por si só já facilita a 
sintonia com a “Energia Inteligente Universal”. 
A autodisciplina é, portanto, de grande importância ao reikiano por-
que somente ele pode saber o quanto realmente pratica os princípios. 
É igualmente importante praticar com seriedade, entendimento e te-
nacidade. 
Praticar mecanicamente, preocupando-se com a rápida assimilação 
desse novo modo de viver contraria os próprios princípios. Autodis-
ciplina sim. Mas com muito amor, muita paciência e perseverança. 
Praticando-se desta forma, a assimilação, é contínua e os benefícios 
vêm naturalmente, como os próprios princípios demonstram pela 
sua simplicidade e profunda qualidade. 
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É na simplicidade e sinceridade da prática 
dos princípios que residem os verdadeiros 
e perenes resultados. E o resultado maior é 
a sintonia constante com o “EU SOU”. 
“Eu Sou” é a Presença Divina em cada ser. 
É a essência verdadeira de cada um. Quan-
to mais entrarmos em sintonia com o “EU SOU”, mais próximo fica-
mos de nosso propósito verdadeiro como seres universais. 
Abaixo, seguem uma das traduções dos cinco princípios e uma breve 
explanação sobre cada um: 

- Precisamente hoje, não te preocupes: 
Todas as coisas acontecem de acordo com o Plano Divino e Univer-
sal. Nossas   preocupações interferem, causando a separação do “EU 
SOU”. Devemos então, ficar sincronizados com as forças do Univer-
so. Tranquilos e atentos com o que acontece ao nosso redor. A inteli-
gência criativa sincroniza tudo o que é necessário para a criação con-
tínua. Nossa tentativa de fazer as coisas exatamente como queremos, 
não aceitando as correções efetuadas a nosso favor pela Inteligência 
Construtiva, e nossa atitude de alterar constantemente nossos rumos 
devido a nossos medos, nos distancia do nosso Plano Divino. 
Acreditando na força do “EU SOU”, a nossa Presença Divina, nossa 
união com o Criador, aceitamos todos os acontecimentos com paz e 
confiança, seguimos firmemente no caminho do nosso Plano Divi-
no. Sintonizamo-nos assim, com o campo da potencialidade pura, 
onde tudo é possível, de acordo com o nosso Plano Divino. 

- Precisamente hoje, não te aborreças: 
Não se deixar ser afetado pelos desejos e expectativas. Se deixarmos nos-
so ego ficar no caminho, não perceberemos que a situação é um espelho 
que mostra uma reflexão da causa e efeito criados por nós mesmos. 
Tudo o que vemos à nossa volta, interpretamos conforme nossas cren-
ças e nossa vibração, atraindo magneticamente os acontecimentos de 
acordo com nossas interpretações e vibrações. Observando tudo em 
sintonia com a Presença Divina do “Eu Sou”, percebemos tudo com a 
clareza da Luz Divina e seguimos firmemente na Paz Divina. Enten-
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demos que tudo segue dentro da Perfeição 
Divina. Tudo o que acontece nesse instante 
está correto, está perfeito, porque é assim 
que tem de ser, é a consequência natural das 
causas criadas anteriormente. 
O entendimento de que tudo está perfei-
to, favorece para que apaziguemos nossos corações e nossas mentes, 
permitindo que nossas atitudes sejam transformadoras e nossas cria-
ções estejam em sintonia com o Plano Divino. 

- Hoje e sempre, faças o teu trabalho honestamente: 
O que pensamos e como trabalhamos afeta diretamente em todos os 
níveis do Cosmos. Então é importante ser honesto consigo mesmo, 
ser íntegro, amar a si mesmo, amar todos os seres humanos, toda a 
natureza, todo o Universo. Amar incondicionalmente para fazer aos 
outros aquilo que desejo que aconteça a mim. 
Entrar em sintonia com o que faço, cria harmonia e me deixa fazer o 
que é produtivo para mim mesmo, para a sociedade, para a natureza 
e para o Universo. 
Quando nos mantemos íntegros em relação a nós mesmos e à 
totalidade, quando nos mantemos nesta sintonia, cada vez mais 
deixamos que a Presença Divina “EU SOU” de cada um de nós 
tome as rédeas de nossos destinos e que cada vez mais entremos 
em contato com o Plano Divino, que está na Luz Divina, na Paz 
Divina, na Perfeição Divina. Cada vez mais estamos em sintonia 
com o campo da Potencialidade Pura. 

- Precisamente hoje, sejas grato pelas graças recebidas: 
Somos merecedores de tudo que o Universo nos oferece e devemos 
ter consciência disto. Tudo nos é dado. Devemos ter gratidão pelo 
que recebemos e utilizar as dádivas criativamente para o benefício da 
humanidade, e não só individual, mantendo sempre a sintonia com a 
Unicidade. Cada um de nós é a individualidade manifestando a Pre-
sença Divina em sintonia com o Criador e com toda a criação do Pai. 
Nós recebemos o que pedimos, por isso é importante estarmos cons-
cientes do que pedimos e da responsabilidade destes pedidos. 
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É importante observar que nossos pedidos, 
no mundo em que vivemos, é o reflexo da-
quilo que achamos ser necessário às nossas 
vidas. Porém, se estivermos em sintonia 
com a Presença Divina, percebemos que te-
mos tudo o que precisamos. A Inteligência 
Divina nos dá o que precisamente necessitamos para o nosso cresci-
mento espiritual, satisfazendo inclusive nossas necessidades materiais 
verdadeiras para o estágio de aprendizado em que nos encontramos. 
Desta forma, com o sentimento de gratidão, entramos em contato 
com a compreensão, o perdão e o autoperdão, pois, percebemos que 
tudo o que acontece é sempre para o nosso benefício e aprendizado. 
Passamos a ver as situações em nossas vidas como oportunidades de 
manter a nossa sintonia com a PERFEIÇÃO DA NOSSA PRESEN-
ÇA “EU SOU”. 

- Hoje e sempre, demonstres gratidão com tudo o que é vivo:
Tudo que compõe o Planeta Terra - água, ar, terra, plantas, pessoas, 
animais, etc. – É criação divina viva. Foi dado ao ser humano tudo o 
que é preciso para que possa viver em harmonia, com amor, respeito 
e união. 
Nós somos, energia própria vivenciando experiência coletiva. Deve-
mos mostrar respeito para nós mesmos, nossos pais, mestres e an-
cestrais, para o Planeta e todos os seres que nele habitam, colocados 
aqui pela Força Divina Criadora. 
Vivemos em Unicidade porque somos partes individuais, porém 
não separadas, desse infinito Universo de Amor. O AMOR exer-
ce a atração magnética que mantém inviolavelmente a unidade de 
toda a criação. É impossível a separação, porque tudo foi criado pelo 
AMOR INFINITO DO CRIADOR. Tudo é vida manifestada em di-
versos e incontáveis níveis de consciência. 
TUDO É PERFEITO. 

Texto de Cesar Ribeiro de Aguiar - 
Terapeuta e Reiki Master - Espaço Abraxas In Pendragon

Jornal O Legado – Edição 45 

Os cinco princípios espirituais do reiki
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Reiki e Meditação
leia e pratique, mesmo 

não sendo Reikiano

Meditação Andando

Podemos aplicar Reiki no planeta Terra pelos pés enquanto medita-
mos andando. Essa Técnica chama-se Kinhin - A meditação andan-
do unida com a mentalização do Reiki e seus símbolos e sons.
Essa prática de meditação é divulgada em todo o planeta pelo ilumi-
nado monge Budista compassivo Thich Nhat Hanh. É uma técnica 
muito prazerosa que traz a saúde do corpo, da mente e das emoções. 
Basicamente Kinhin significa: só andar. Eu é que acrescentei em meu 
Kinhin a prática Reiki.
Escolha um local agradável onde você possa ficar sozinho ou junto 
de pessoas, silenciosamente. 
Anda-se não para chegar a algum lugar, mas sim pelo prazer do mo-
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mento, da respiração consciente, do conta-
to com a Terra.
No início da caminhada, deixe de lado 
suas preocupações, ansiedades, a corre-
ria do cotidiano e mentalize os símbolos 
e mantram do Reiki algumas vezes. Per-
mita-se estar no momento. Deixe tudo agora como está. Aquiete a 
mente e confie no fluxo à vida. Se seus pensamentos não silenciarem 
simplesmente os observe sem nenhuma identificação ou julgamento. 
Não adianta brigar com a mente, adianta sim percebê-la. E, claro, 
aquietá-la é uma consequência da prática.
Caminhe devagar, coordenando os passos com a respiração. Por 
exemplo: dê três passos ao inspirar e três para expirar. 
Podemos meditar assim:
•Inspirando (três passos): mentalizar “paz na Terra”; ou saúdo o planeta.
•Expirando (três passos): mentalizar “paz em mim”, ou eu, o planeta 
e o universo somos um.
Assim estamos enviando felicidade a todos os seres vivos, desejando 
a paz e trabalhando para ela. Crie suas mentalizações, mas lembre-se 
que todas as mentalizações são métodos que com o tempo devem 
ser abandonados. Você não deve se apegar a métodos, o seu objetivo 
nessas práticas meditativas é reconhecer o silêncio e conscientizar-se 
do aqui-agora. Enquanto andar, esboce um sorriso para si e para o 
planeta. Sinta que seus pés massageiam a Terra.
Deixe que a paz e a serenidade da Mãe Terra o toquem e vice-versa.
Olhe contemplando todas as coisas, por exemplo, uma árvore. Abra-
ce-a sem julgar, sem pensar. Toque-a gentilmente, sem julgar, sem 
pensar. Olhe-a de perto, sem julgar, sem pensar.
Depois volte a atenção à sua respiração e a seus passos e comece a 
caminhar de novo.

O Mestre Moriyama Roshi nos ensina: 
“Então, nosso andar Zen é com os pés. É só andar. Andamos 
cem por cento. Nossa mente nem pensa, nem não pensa, apenas 
caminha também. Ela não está mais fugindo para o passado, ou 
viajando ao futuro. Quando andamos assim, não temos pressa, 

Reiki e Meditação  - leia e pratique, mesmo não sendo Reikiano
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pois nós já chegamos! Lembre-se, o pri-
meiro passo já é o último!”.
Todos os dias quando você acorda, tem 24 
horas novinhas para se viver. É uma benção 
preciosa que você deve ficar consciente. 

Namo Amida Butso
refúgio e paz 

Aprendendo a confiar

Outra prática importantíssima de meditação é a utilização do man-
tra Namo Amida Butso para encontrarmos um refúgio de paz dentro 
de nós mesmos em todos os momentos da vida, mais principalmente 
na dor e sofrimento.
O mantra Namo Amida Butsu é o mantra do refúgio, da confiança 
na existência.
“Namo” significa entregar, soltar, relaxar ou “refugiar-se em”, além 
de nos convidar a confiarmos na existência. A “soltar nas mãos de 
Deus” como ensinam os cristãos. Refugiar-se ou “confiar-se” em ja-
ponês é Kie Suru que é interpretado pelo iluminado Hiroyu Ki Itsuki 
como: “Refugiar-se implica não só ter fé, mas também abandonar 
cálculos mesquinhos e entregar o seu ser a algo ou alguém.”
A palavra “Namu” tem origem na Índia, do termo sânscrito namas 
que expressa confiança. Hoje na Índia se utiliza a saudação Namaste 
como forma de respeito. “Te” significa você.
“Namas” também tem sua origem na Índia antiga que significa luz 
ou vida infinita, a eternidade do ser. Chuva de amor e compaixão 
caindo de um céu sem nuvens. 
“Amida” aqui significa a compaixão de todos os iluminados, o não se 
corromper por valores como cobiça, inveja, ódio, agressividade, etc. 
“Amida” fica sobre a flor de lótus que nasce do lodo, da sujeira, mas 
não se mistura com a mesma.
“Butsu” é Buda que aqui significa a essência de todos os seres vivos, 
de tudo do Universo visível e invisível. “Buda” são todos os despertos 
para essa realidade. Esse mantra pode e deve ser repetido em todos 
os momentos da vida. Há, no Japão, centenas de tratados do poder 
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milagroso desse som de felicidade e paz.
Todos os Budas ensinam que existe o sofri-
mento. Não há como negá-lo assim como 
também não é possível negar que há a fe-
licidade. Existem momentos para cada um 
dos dois sentimentos na vida. Segundo os 
Hindus, hoje estamos na Kali-Yuga, Idade de Ferro, aonde ¾ das leis 
de ética, justiça, equilíbrio planetário, não são respeitadas, aonde o 
homem moderno causa males à natureza, aonde as dificuldades no 
cotidiano assombram sem parar a maior parte das pessoas: doenças, 
miséria, injustiça, corrupção, absoluta incompetência dos “dirigen-
tes” políticos, velhice, muitas vezes sem saúde e condição financeira 
equilibrada, dificuldades nos envolvimentos afetivos, emocionais e 
profissionais, etc. Todos têm suas queixas e dores.  
Também se deve lembrar da ansiedade, depressão e novas doenças 
que afligem a humanidade. Muitas previdências de saúde e hospi-
tais que deveriam cuidar do próximo tratam seus pacientes como 
“fregueses” e não como humanos. O “homem” (um tipo de homem, 
não todos) está parasitando a natureza e olhando somente na dire-
ção do dinheiro. Muitos se vendem por qualquer dinheirinho, outros 
têm perda de reputação ou emprego e com isso o “dar-se” conta que 
não se tem o controle de tudo como se gostaria (quanto você tem de 
controle sobre sua vida e seu mundo? Qual é ou quanto é seu livre-
-arbítrio?).
O mundo ocidental te faz crer que você tem poder absoluto sobre 
tudo: “faça teu melhor”, “de o máximo”, “sucesso não ocorre por aca-
so” ou “sucesso é só ser feliz”. Exigem de ti o impossível. Teu próprio 
“governo” não só é absolutamente incompetente como te cobra tri-
butos injustos, imaginando que você tem todo o poder do mundo 
para sustentá-lo infinitamente. É-nos ensinado desde muito cedo 
que “você pode tudo”. 
Os Budas apontam em outra direção, existe um limite em nosso po-
der pessoal e devemos confiar em um poder universal, conhecido 
por tariki, o outro poder. É o oposto de Poder Pessoal. 
Ensina o magnífico escritor e budista Hiroyuki Itsuki:
“Neste nosso mundo terrível, só o que conta é que você mentalmente 
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junte as mãos em sinal de gratidão e dê gra-
ças por estar vivo. Faça isso todo dia; faça 
isso para manter-se alerta e aberto, quer es-
teja nas garras de um terrível sofrimento ou 
sentindo uma alegria sem limites”.
Tariki, o Outro Poder é a crença central do 
budismo Terra Pura. O Outro Poder deriva da autêntica e total acei-
tação da realidade que está dentro e em volta de nós.
Não é uma filosofia de passividade e irresponsabilidade, mas de ati-
vidade espiritual radical, de revolução pessoal e existencial. Sua es-
sência é a força espontânea e maravilhosa que nos dá a vontade de 
agir, de “fazer o que o homem pode fazer e então esperar pela von-
tade do céu”. É importante saber que o tariki é um poder que flui do 
entendimento fundamental de que, nas vidas que levamos, já somos 
iluminados.
Essa Iluminação não chega facilmente. Nasce da indesejável compre-
ensão de que, apesar de nossos protestos, somos seres insignifican-
tes, imperfeitos, nascidos para o inferno de sofrimento que define a 
vida humana. Mas, nesse inferno, às vezes encontramos pequenas 
alegrias, amizade, os atos de bondade de estranhos e o milagre do 
amor. Passamos por momentos em que estamos cheios de coragem, 
em que o mundo cintila com sonhos e esperanças. Há momentos até 
em que sentimos profunda gratidão por termos nascido.
Esses momentos são uns paraísos. Mas o paraíso não é outro reino; 
é aqui, bem no meio do inferno deste mundo. Tariki, um poder que 
transcende distinções teológicas, nos proporciona esses momentos. 
Nas incertezas infinitas da vida contemporânea, o tariki nos confere 
flexibilidade de espírito, energia para sentirmos júbilo e o alívio da paz.
De toda forma pratique o mantra Namo Amida Butso quando dese-
jar e investigue por si mesmo os seus resultados.

Texto colaboração de Otávio Leal, 
extraído de seu livro Estilos de Reiki - 

xamânico, japonês, tibetano e cristão (11) 5055-2800

Jornal O Legado - Edição 37 

Reiki e Meditação  - leia e pratique, mesmo não sendo Reikiano
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“Dança da Vida”  
Biodanza - resgatando  

o sentido da vida

A  Biodanza, criada pelo antropólogo chileno Rolando Toro Arane-
da, na década de 60, é uma maneira de reencontrar o valor da vida 
e o prazer de viver, funcionando através de um sistema de desen-
volvimento humano que se realiza em grupo e estimula a expressão 
dos potenciais humanos - de vitalidade, amor, criação e transcen-
dência - através da música, do movimento da dança e de vivências 
capazes de modificar o organismo e a existência humana em diver-
sos níveis, do imunológico ao afetivo e existencial; é basicamente 
uma reeducação pelo amor, para o amor. Aprendemos a aceitar-nos 
a nós mesmos e aos outros do jeito que somos, a vincular-nos sin-
ceramente com as pessoas. Na Biodanza, somos convidados a olhar 
profundamente nos olhos do outro, sem medo, nem máscaras, e 
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isso amplia a nossa percepção e modifica 
o nosso estar no mundo.
Existem grupos de Biodanza, em quase 
todos os países da América Latina e da 
Europa, em algumas cidades dos Estados 
Unidos e do Canadá, no Japão e na África 
do Sul, conduzidos por facilitadores titulares formados nas várias Es-
colas autorizadas pela International Biocentric Foundation.
A Biodanza só acontece em grupo. O grupo é essencial ao processo 
evolutivo do participante, porque cria um núcleo afetivo: vínculos de 
confiança, que permitem a cada um expressar livremente suas possi-
bilidades, limites e diferenças.
A música é o mais poderoso instrumento da Biodanza, porque é uma 
linguagem universal que toca na essência das pessoas, vibra e ressoa 
em cada célula, gerando emoção e movimento.
“A dança é um movimento profundo que surge das entranhas do ser 
humano. É movimento de vida, é ritmo biológico, ritmo do coração, 
ritmo da respiração, impulso de vinculação com a espécie, é movi-
mento de intimidade, natural e pleno de sentido” segundo Rolando 
Toro Araneda.
As vivências de Biodanza nos chamam para o aqui e agora, para vi-
vermos cada instante com total intensidade e presença. Os principais 
objetivos da Biodanza são:
Desenvolver as potencialidades latentes; 
*Aumentar a resistência ao estresse; elevar o grau de saúde;
*Combater a rigidez; 
*Superar as dificuldades de comunicação e relacionamento;  
*Fortalecer a autoconfiança, auto aceitação e autoestima;
*Estimular a criatividade, inclusive a criatividade existencial;
*Promover autoconhecimento e a integração do ser.

Texto colaboração de Maria Luiza Appy (Marlise) e 
Maria Angelina Pereira - Diretora e Coordenadora da 

Escola Paulista de Biodanza - (11) 99132-6864

Jornal O Legado – Edição 46 
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Conhecendo a PNL 
Programação Neuro-Liguística 

A Programação Neuro-Linguística (PNL) foi criada pelos america-
nos Richard Bandler e John Grinder na década de 70. A PNL possui 
um significado prático, onde a “Programação” refere-se à maneira 
como organizamos nossas ideias e ações para produzir resultados. 
A “Neuro” é como o nosso sistema neurológico entende a realidade 
através dos cinco sentidos. A “Linguística” é a forma como usamos 
a linguagem verbal e não verbal para ordenar nossos pensamentos, 
comportamentos e comunicação.
A PNL descreve nossa forma de aprender, de comunicarmos conos-
co mesmo e com os outros, de adquirir novas habilidades e obter os 
resultados que desejamos, levando-nos a uma profunda reestrutura-
ção e ampliação da percepção do mundo que nos cerca. 
A PNL é considerada como a arte e a ciência da excelência, ou seja, 
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das qualidades únicas pessoais. É arte por-
que cada pessoa imprime sua forma cog-
nitiva, seu estilo pessoal àquilo que faz. É 
ciência porque utiliza métodos e processos 
para modelar exemplos de excelência e 
compreender a maneira como essas pesso-
as fazem o que fazem, de modo que outras pessoas possam adotar 
esses modelos de excelência e usá-los em suas próprias vidas. 
Com procedimentos específicos e altamente eficazes, ela vem 
sendo utilizada em praticamente todas as áreas da experiência 
humana como na terapia, na educação, nas artes, na saúde, es-
portes, em negócios, na comunicação, nos relacionamentos, no 
tratamento de doenças psicossomáticas, câncer, depressão, no 
tratamento de vícios e compulsões, na cura de fobias, para mo-
tivação e autoestima, no planejamento da vida e para alcançar 
objetivos, no desenvolvimento da espiritualidade, etc.
Com a PNL, você pode mudar seus pensamentos, sentimentos, 
comportamentos e crenças para criar uma mudança pessoal 
profunda, e para ajudar os outros a obterem mais recursos e se 
tornarem mais eficazes. 
Conhecendo seus processos internos, você pode direcioná-los para 
encontrar soluções e a influenciar a si próprio e seus relacionamentos 
e assim atingir os objetivos que deseja nas diversas áreas da sua vida. 
A PNL é uma metodologia muito agradável de se aprender e é en-
sinada de forma vivencial e prática, onde você experimenta em si 
mesmo as técnicas e percebe os resultados de imediato. O melhor 
caminho para o aprendizado total é participar de cursos de formação 
em PNL ou de workshops específicos, onde você vai receber infor-
mações e experienciar as técnicas, treinando com os colegas. 
O ciclo da formação em PNL é composto de três módulos:
1. Módulo Básico (Practitioner) que não tem pré-requisitos para seu 
início,
2. Módulo Avançado (Master Practitioner) que tem como pré-re-
quisito o Practitioner. Aqui termina o ciclo de formação para você 
trabalhar em sua área, com atendimentos pessoais e treinamentos.
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3. Trainers Training – indicado para 
aquelas pessoas que queiram minis-
trar formações de PNL ou se aprimorar 
como palestrante.
O sucesso pessoal e profissional de cada 
um de nós depende da capacidade de nos 
comunicarmos eficazmente. Pais, terapeutas, consultores, médicos, 
educadores, gerentes, advogados, profissionais de vendas, treinado-
res, e outros que dependem da qualidade de sua comunicação, se 
beneficiam amplamente do aprendizado da PNL.
A PNL com seu conjunto de ferramentas é um grande recurso para 
você que busca conhecer a si mesmo, para iniciar esta jornada tenha 
sempre em mente os 3 aspectos básicos de uma mudança:
SABER: A natureza sábia nos ensina que aquele que se conhece é 
capaz de conhecer o TODO. Para isso, é necessário conhecermos 
nossas habilidades, fraquezas, paixões e mágoas. Como seria pos-
sível tentarmos conhecer o universo que nos cerca, quando nem ao 
menos conhecemos a nós mesmos? 
OUSAR: Ousar sermos sempre maiores e melhores. Os medos são 
impeditivos do crescimento e são como grilhões que nos aprisionam 
a existências dogmáticas e pueris.
QUERER: Querer é o movimento, a ação! Mesmo o impossível se 
torna possível quando você alia o querer ao ousar com saber! 
Não existe nada concretizado pelos homens que não tenha sido an-
tes uma criação da mente. Tudo o que somos, o que atraímos, o que 
vivenciamos, nada mais é do que reflexos de nossos pensamentos. 
Nisto reside o nosso poder de criar e de mudar!

Texto colaboração de Daniela Dias de Souza 
Diretora do Projeto Nascente 

(11) 2872-2886 - contato@projetonascente.com.br

Jornal O Legado – Edição 43 

Conhecendo a PNL - Programação Neuro-Liguística 
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Energético não é 
estimulante; depressão 

não é tristeza

O termo energético, muito mal-empregado em nossa atual socieda-
de, não significa algo que acelera diretamente.
Energético significa algo que vai repor suas necessidades de combus-
tível, mas é o indivíduo que decide se vai acelerar ou não.
Por isso quando se está cansado mental ou fisicamente necessitamos 
de energéticos.
Se você utilizar um estimulante quando se sentir esgotado, vai ime-
diatamente gastar mais ainda o combustível que já está em baixa.



172 Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Energético não é estimulante; depressão não é tristeza

Exemplos de estimulantes: café, chá mate, 
chocolate preto, guaraná.
Exemplos de energéticos: gengibre, pimen-
ta, brotos, essências de cristais, algumas fi-
toterapias como hipérico e ginseng.
Outros conceitos algumas vezes são muito 
mal-empregados, podendo ocasionar erros de diagnósticos e prin-
cipalmente erros na indicação de produtos terapêuticos adequados.
Outro exemplo é o termo depressão.
Literalmente significa uma desaceleração de quase todas as funções 
orgânicas, da mente aos órgãos internos.
Existem vários tipos de depressão e resumindo podemos citar duas 
mais comuns: a depressão reativa e a depressão endógena.
A depressão reativa é um estado depressivo consequente a um cho-
que emocional, por exemplo, a perda de um ente querido.
Os sintomas mais comuns são: tristeza, emotividade (choro cons-
tante), falta de vontade de exercer as suas atividades do dia-a-dia, 
perda do apetite. Na maioria dos casos o indivíduo melhora com a 
presença de pessoas queridas.
A depressão endógena é uma doença hereditária, isto é, o indivíduo 
já nasce com a predisposição e mesmo sem nenhuma situação emo-
cional traumática pode apresentar os sintomas que são:
- Dores de cabeça; - dores generalizadas pelo corpo (fibromialgia); 
- falta de vontade de viver; - isolamento; - não necessariamente apre-
senta emotividade; - irritabilidade; - insônia;
- Sente que a vida perdeu o sentido;
- Não melhora com a presença e o cuidado de pessoas queridas.
A depressão reativa tende a melhorar com o tempo e o melhor remé-
dio é não lutar contra, isto é, não sair quando sente vontade de ficar 
em casa, quieto, “em luto”.
Deve chorar quando sentir vontade e falar bastante sobre o fato que 
gerou a situação depressiva.
A depressão endógena requer tratamento medicamentoso e muitas 
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vezes acompanhamento psicoterapêutico. 
A depressão reativa é muito bem tratada e 
resolvida pelas essências de cristais, mas no 
caso da depressão endógena, essas mesmas 
essências devem ser indicadas apenas como 
produtos complementares aos medicamen-
tos convencionais, nesse caso atenuando os sintomas e acelerando o 
processo de recuperação.
Por isso sempre que um indivíduo sente que não está em equilíbrio 
deve procurar profissionais experientes e qualificados para um diag-
nóstico preciso e a consequente indicação dos produtos terapêuticos 
adequados e assertivos.

Texto: Dr. Osvaldo Coimbra Jr - 
Terapeuta e Radiestesista - 

Diretor do Cristais de Oz 
www.cristaisdeoz.com.br - (16) 3941-6116

Jornal O Legado – Edição 44 
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Pirâmides
Os segredos da natureza são em sua  

maioria insondáveis pela razão humana.
Frei Albino

Muitas são as hipóteses que se levantam acerca da verdadeira finali-
dade da construção das pirâmides.
Alguns supõem que a majestosa construção serviria como túmulos 
dos faraós, no entanto não foram em todas as pirâmides que se en-
contraram sarcófagos dentro delas.
Na realidade a pirâmide é uma forma geométrica geradora de energias.
A pirâmide em sua forma e o posicionamento correto (direção nor-
te-sul) tem a capacidade de armazenar energias.
Como geradora de energias tem a capacidade de alterar elementos 
vivos, plantas, água, alimentos.
Sua energia provoca alterações em tudo em que é colocado no seu 
interior, um exemplo: um bife irá desidratar, mas não irá estragar. 
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Flores colocadas também irão desidratar, 
porém, não perderão o perfume ou a cor.
Segundo experiências, café, vinho e sucos 
apuram muito mais o sabor quando deixa-
das dentro da pirâmide.
A água tratada pode ser usada como loção 
facial, se ingerida ajuda na digestão.
Existem estudos e experiências que aliviam dores, enxaquecas, dores 
reumáticas, artrites, depois de a pessoa permanecer algum tempo 
dentro da pirâmide.
A pirâmide não deve ser usada de maneira arbitraria, sem o devi-
do conhecimento, deve estar posicionada de maneira correta com 
o emprego da radiestesia porque ela pode ser tanto benéfica quanto 
maléfica. Torna-se indispensável ir em busca de mais conhecimento 
a quem deseja construir uma para uso individual.
Também se faz necessário uma terapia ou um processo de cura a 
associação de cromoterapia (o uso das cores).
Em o “Poder Secreto das Pirâmides”, os autores (Bill Schul e Ed Pet-
tit) sugerem que as pirâmides foram projetadas para servir como 
instrumental a fim de ativar níveis de energias mais altos e elevar a 
consciência humana.

Texto colaboração de: Raida – 
Transformar Núcleo Transformar Holístico

Nota da redação: O Instituto Mahat tem para venda, 
pirâmides metálicas de cobre em vários tamanhos, 

inclusive soluções para pirâmides gigantes através de 
terminais em metal com encaixe tubular 

(11) 2955-8460.

Jornal O Legado – Edição 44 
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Benefícios terapêuticos da 
Massagem Ayurvédica

A palavra AYU quer dizer VIDA, e VEDA significa CONHECI-
MENTO/ CIÊNCIA – portanto, Ayurveda pode ser traduzido como 
Ciência ou Conhecimento da Vida.
Praticada no Brasil há cerca de 10 anos, esta técnica indiana é aplica-
da nos 7 chacras do corpo.  O paciente consegue um nível de relaxa-
mento intenso, com uma profunda sensação de integração, possibili-
tando o circuito livre da energia vital, considerando que não é o tipo 
de massagem que machuca.  Age também como drenagem linfática.
É aplicada com óleos vegetais e essenciais, com movimentos vigoro-
sos, atuando nos problemas crônicos da vida moderna, como dores 
musculares, ansiedade, estresse, produzindo uma sensação de bem-
-estar e energia renovada.
O uso de óleo na espinha, nos pés, nas mãos e na cabeça, aumenta 
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a virilidade e a vitalidade.  Friccionar o 
corpo com uma pressão suportável, aju-
da-o a tornar-se mais resistente a doen-
ças.  A massagem estimula a produção de 
anticorpos e fortalece os sete componen-
tes vitais do corpo (chacras).  A energia 
proveniente dos chacras dá o poder da tolerância, da perseveran-
ça e da paciência; essas qualidades podem evitar a tristeza, a ago-
nia, a adversidade e a ansiedade.   
Quando a massagem é adotada como uma prática frequente, produz 
muitos benefícios positivos.  O calor e a vitalidade do corpo aumen-
tam quando o sistema circulatório e respiratório se abre para forne-
cer oxigênio puro e energia vital, na forma de material nutriente.  
Funciona nos níveis físico e mental.  Fisicamente, auxilia todos os 
sistemas do corpo – imunológico, respiratório, nervoso, endócrino, 
circulatório, muscular, ósseo, digestivo e linfático.  Mentalmente, aju-
da a mente a relaxar, e a não divagar.  Além do trabalho do terapeuta, 
o receptor pode transmitir uma energia vital positiva para si mesmo, 
concentrando-se na parte do corpo que está sendo trabalhada, esti-
mulando assim o organismo a promover um processo de autocura.  

Fonte: Manual de Massagem Ayurvédica de Harish Johari

Texto colaboração de Heraldo Ferro – terapeuta corporal, 
especializado em Massagem Ayurvédica 

Jornal O Legado - Edição 39 
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Exercícios de alongamento
Exercícios de alongamento, além de relaxar e aumentar a flexi-
bilidade dos músculos, ajudam a prevenir lombalgias, a com-
bater o estresse e aumentar a produtividade e a concentração

 

O hábito de alongar o corpo diariamente traz vários benefícios ao 
físico, à alma e à mente. 
O massoterapeuta Kiyoshi Nagaoka dá dicas de posturas e exercícios 
simples e fáceis de fazer, que podem ser realizados na própria poltro-
na de trabalho e ajudam a combater os sintomas causados pela falta 
de flexibilidade dos músculos



179Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Exercícios de alongamento

Com uma rotina tomada de compromissos 
e prazos a cumprir, é difícil para os profis-
sionais de hoje em dia ter tempo para cui-
dar bem do físico e da mente. Com uma 
vida agitada e muitas vezes sedentária, é 
frequente o trabalhador apresentar tensão 
muscular, dores e lombalgias. “Muitos pa-
cientes se queixam de dores pelo corpo porque passam mais de oito 
horas sentados numa poltrona de escritório, muitas vezes desconfor-
táveis e inadequadas aos padrões corporais”, afirma o massoterapeu-
ta Kiyoshi Nagaoka, especialista na aplicação de técnicas milenares 
de tratamento. 
Porém, a receita para mudar esse quadro é simples e muito benéfi-
ca à saúde, com a prática diária de exercícios de alongamento. Os 
exercícios de alongamento costumam trabalhar o comprimento do 
músculo para aumentar sua flexibilidade e condição muscular, que 
pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da estrutura física. 
Além de aliviar dores e tensões musculares no pescoço, nas costas e 
nas pernas e prevenir determinadas lesões, o alongamento traz vá-
rios outros benefícios à saúde. “Eleva a sensação de bem-estar, me-
lhora a circulação sanguínea, ajuda a combater o estresse e aumenta 
a produtividade e a concentração”, destaca Nagaoka. 
Simples e fáceis de fazer, os exercícios podem ser realizados den-
tro do ambiente de trabalho ou, melhor ainda, na própria poltrona 
do escritório. “No período de 5 a 10 minutos, os exercícios podem 
ser feitos em qualquer hora do dia, ou nos momentos em que sentir 
os músculos tensos e repuxados” indica Nagaoka. De acordo com o 
especialista, ficar sentado por muitas horas durante o dia, além de 
desconforto, também pode causar inchaço nos membros inferiores. 

Exercícios

1. Para alongar a coluna – Estique o pescoço e a cabeça para cima, 
como se fosse tocar no teto, inspirando o ar. Ao soltar o ar, relaxe os 
ombros e o pescoço. Repita a série por três vezes.
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2. Para alongar o pescoço - Relaxe os 
ombros e incline o pescoço de um lado 
para o outro, como se fosse encostar a 
orelha no ombro. Repita a série três ve-
zes de cada lado.

3. Encoste o queixo no peito e solte o ar. Levante a cabeça 
em linha reta ao corpo, de forma a fitar o horizonte. Faça o 
movimento três vezes.

4. Para alongar os braços – Una as duas mãos e estique os dois bra-
ços para frente, o máximo que puder, inspirando o ar. Volte-os para 
baixo, relaxando as costas e soltando o ar.  Repita a série três vezes. 
Faça o mesmo movimento erguendo os braços para cima e quando 
terminar faça o mesmo movimento para os lados, inclinando o pes-
coço, como se fosse encostar a orelha no ombro. Repita o exercício 
por três vezes. 

5. Para alongar os braços para trás da cabeça, levante-os, com as 
mãos unidas para cima e incline as costas a 110º, de forma a colocar 
o quadril para frente e as costas suavemente para trás. Faça o movi-
mento três vezes.

6. Para alongar as pernas e o tornozelo – Estique uma perna e aponte 
o dedão para cima, alongando a panturrilha, retornando à posição 
inicial. Repita três vezes o exercício com cada perna. Depois, faça 
movimentos circulares no tornozelo, três vezes, uma vez iniciando o 
movimento para a direita e depois para a esquerda.

Dicas de postura

Segundo o massoterapeuta Kiyoshi Nagaoka, a postura mais 
correta ao sentar é manter o quadril totalmente encostado no as-
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sento, dividindo o peso do lado esquerdo 
com o lado direito do corpo, mantendo 
os dois pés encostados no chão. “O usu-
ário deve estar atento à altura mínima 
de regulagem do assento, de 40 centíme-
tros. Caso o assento esteja alto demais, a 
tendência do usuário é ficar nas pontas 
dos pés, o que aumenta a tensão dos músculos devido ao esforço 
excessivo feito nas pernas”, alerta Nagaoka. 
A coluna deve estar apoiada no encosto da poltrona a 110º, 
ou seja, com o quadril voltado para frente e as costas suave-
mente inclinadas para trás. A cabeça deve estar erguida, como 
se olhasse para o horizonte. Já os braços, quando apoiados no 
apoia-braço da poltrona, devem se manter um pouco acima da 
cintura.  “O usuário deve ficar o mais confortável possível numa 
poltrona, de forma que deixe os músculos relaxados, desde que 
mantenha a postura correta”, ressalta Nagaoka.      
Uma boa poltrona de escritório, também ajuda a manter a pos-
tura correta. De acordo com Cláudio Muzi, engenheiro de pro-
dutos da Flexform, fabricante de móveis para escritório, é im-
portante que o assento seja anatômico, não em exagero, e tenha 
pequena inclinação para trás. As dimensões devem ser adequa-
das para acomodar nádegas e coxas, deixando somente as dobras 
do joelho para fora. As bordas do assento requerem acabamento 
arredondado, para não comprometerem a circulação sanguínea 
dos membros inferiores. É aconselhável, ainda, que o braço da 
poltrona também seja regulável, permitindo que se mantenha 
antebraço e mãos alinhados e formando um ângulo de 900 com o 
restante do tronco, quando se está digitando ou escrevendo. 

Fonte: Rái Press

Jornal O Legado – Edição 46 
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Para ser um bom 
profissional em Massagem

Sem dúvida nenhuma uma das preocupações básicas que o inician-
te em massagem deve ter é a qualidade do curso na qual ele está se 
submetendo. Isto implica, em focar atenção naquilo em que o curso 
contempla e de que forma isto será transmitido. Mas como avaliar 
tal informação?
Partindo da premissa que a vida é um processo de escolhas, o aluno 
deve oportunizar a si mesmo sua ida até a instituição que se propõe 
a dar o curso. Vale ressaltar que seu “feeling” validará ou não essa 
escolha. Observar o local, a pessoa que presta informações, a pos-
sibilidade de falar antecipadamente com o responsável pelo curso, 
o conjunto de técnicas aprendidas, se existe ou não a prática dessas 
técnicas, de que forma isto será conduzido, carga horária (NÃO TE-
NHA A ILUSÃO DE QUE VOCÊ SAIRÁ UM MASSOTERAPEU-
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TA EM UM CURSO DE FINAL DE SE-
MANA, POIS OS OBJETIVOS DESSES 
CURSOS SÃO DE INFORMAR E NÃO 
DE FORMAR).
Pela minha prática profissional, vejo com 
muito bons olhos, os cursos que possuem 
uma entrevista prévia com os alunos, pois é nesse encontro que o 
profissional pode esclarecer o conteúdo programático bem como 
sentir o aluno para esse novo desafio. Muitas vezes, o fato do alu-
no ter interesse no curso, não significa necessariamente sucesso com 
esse instrumento de trabalho.
O que quero dizer com isso?
Existem comportamentos e posturas que são inatas em nós, outras 
desenvolvidas. Independentemente do que for dito a seguir, é neces-
sária prontidão, isto é, disponibilidade interna do aluno para querer 
despertar ou até mesmo desenvolver tais posturas ou atitudes. Quem 
imagina que para ser um bom profissional na área de massagem 
basta aprender um conjunto de técnicas e sair por aí aplicando, está 
enganado. Na verdade, quando se toca o outro, mesmo que em um 
sentido profissional, pressupõem-se a necessidade de uma postura 
de respeito, paciência, empatia, compaixão e amorosidade por parte 
do massoterapeuta.
Por respeito, entendo que: a pessoa que vêm até nós em busca de aju-
da, espera que o massoterapeuta tenha sensibilidade em lidar com os 
limites do outro, com suas peculiaridades, suas idiossincrasias, suas 
resistências, pois todos nós temos uma história pessoal com registros 
positivos e negativos que estão impressos no corpo de forma cons-
ciente ou inconsciente. Nesses momentos, cabe ao massoterapeuta 
desenvolver uma escuta sensível sobre os conteúdos do cliente, aco-
lhendo-os incondicionalmente.
Por empatia, entendo que: perceber o mundo como o outro percebe, 
estar no lugar do outro. Sem dúvida, o nível de consciência de nossos 
processos pessoais e do mundo é diretamente proporcional a per-
cepção que temos deles. Enquanto massoterapeuta, não posso olhar 
meu cliente com minha lente. Preciso compreender de que forma ele 
se percebe e percebe tudo que o cerca. Sem crítica e sem interpreta-
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ções, pois se ele nos chega de determinada 
forma, (tensões e bloqueios físicos) é por-
que ele teve motivos para sê-lo.
Por compaixão, entendo que: é um com-
partilhar com intensidade, é uma comu-
nhão, é um estar com. Quando o masso-
terapeuta está conectado consigo mesmo e enraizado, permite-se a 
esse processo de entrega com o seu cliente. Estou 100% com o outro, 
na sensação, na emoção, na intuição. Estou inteiro e isto se reflete 
diretamente na relação de troca massoterapeuta e cliente. Não subes-
time seu cliente, ele sente quando você está ou não com ele.
Por amorosidade, entendo que: você enquanto profissional cria uma 
egrégora (clima emocional vigente) favorável ou desfavorável para 
o trabalho acontecer. Sem amor, as relações não se estabelecem. Se 
posso criar um ambiente acolhedor e aconchegante, as chances de se 
despertar uma relação de confiança são infinitamente maiores. E isso 
se reflete no resultado de nosso trabalho.
Por paciência, entendo que: o tempo interno é muito diferente do 
tempo externo. De nada nos adianta acelerar o procedimento da 
massagem, por exemplo, para nos livrarmos de determinadas situa-
ções que nos incomodam. Cada um possui um ritmo de evolução e 
isto tem que ser preservado.
Ao se matricular em um curso sério de massagem, saiba que sua vida 
não será mais a mesma. Isto porque, muitos alunos acreditam que 
só irão ajudar os outros, porém, ao realizar o curso o aluno começa 
a se perceber melhor, a se conhecer mais e sua autoestima também 
melhora. Pois, antes de aplicar em alguém qualquer recurso prático, 
ele será o próprio sujeito da técnica. Passar pela técnica, vivencian-
do-a em seu próprio corpo é uma maneira de se entender melhor e 
entender outro. 
Compreender o que se estuda, para que se estuda, aonde aplicar e 
como aplicar é muito importante. No entanto, o que essas técnicas 
mobilizam em quem se está aplicando é mais importante ainda. Na 
verdade, não podemos nos esquecer que somos seres emocionais 
também. E que muitas emoções que não são expressas por nós, fi-
cam retesadas ou represadas em nosso corpo físico manifestando-se 
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através de tensões, dores musculares e de-
sequilíbrios. É claro, que não se vai exigir 
do aluno tal profundidade na avaliação 
dessas emoções, mesmo porque o profis-
sional apto para isso é o psicólogo. Mas o 
aluno deve desenvolver essa sensibilidade 
de que o ser é bio-psico-emocional-cultural –espiritual e, portanto, 
todas as suas dimensões devem ser consideradas.
Bem, você que chegou até aqui na leitura do texto, já começa a com-
preender a responsabilidade que tem na mão. Mas por outro lado, é 
imensamente gratificante saber que você ajudou no processo de cura 
do outro. Não se iluda novamente, você poderá conhecer tantas téc-
nicas quantas forem possíveis, porém quem roda a chave na fecha-
dura e abre a porta é o cliente. Ele é que dá a permissão para a cura 
acontecer. E isto não empobrece o processo, pelo contrário, nos apri-
mora em nossa dignidade e respeito pelo o que é divino no outro.

Texto colaboração de Rosemeire Trindade Menoita - 
Psicóloga clínica com especialização em Bioenergética, 

Massoterapeuta e pós-graduanda em Psicologia Transpessoal – 
Diretora do Espaço Terapêutico Reluz - (11) 2914-8774

Jornal O Legado – Edição 46
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Momentos de Amor

Não machuque meu  
coração, dentro dele  

pode estar você!
Amar é gostoso!  

Não ser correspondido é desastroso!

Certos homens e certas mulheres deveriam vir com um rótulo 
e a frase parecida dos maços de cigarros: “O Ministério da Saú-
de adverte: Amar-me fará mal para sua saúde”.
Existem muitas coisas na vida que machucam um ser huma-
no, mas poucas coisas afetam a alma, o coração e a essência 
da gente. Uma dessas poucas coisas é o seu amor não ser 
correspondido pelo seu par pretendido.
É uma dor que entra na alma e não sai tão fácil, às vezes não 
sai nunca mais.
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Por que é uma dor tão profunda? Porque 
vem de um sentimento único: o Amor que 
se mistura com a Paixão. Ele cria expectati-
vas, nos leva à imaginação do tipo: fazendo 
amor, acariciando, beijando, mentalizando 
momentos onde nossos pensamentos nos 
iludem em supostas viagens e lugares bonitos, só os dois passeando, 
curtindo a vida cheia de belezas que só na mente existem. Sonhan-
do com um lar exclusivo, sendo tudo por amor, cumplicidade, onde 
misturamos nossas obrigações com momentos apimentados de pai-
xão; a mulher fazendo a comida carinhosamente para seu homem, 
este consertando algo que exige sua perícia; de repente um amasso, 
um beijo, um abraço e pronto explode aquele sentimento único que 
só um homem e uma mulher podem senti-lo e nossos sonhos vão 
ganhando dimensões, pois estamos falando da imaginação de quem 
ama, de quem sonha em realizar um futuro com sua outra metade.
Estamos pensando, “Como serei feliz com essa pessoa, eu quero, eu 
gosto, eu amo”. E os sonhos não param, vão sendo ampliados, plane-
jados, mas falta vivê-los de fato.
Sem dúvidas vamos à luta! Nos declaramos pessoalmente ao ser 
amado, à nossa metade, cheios de boas intenções e “BUM”, lá vem a 
paulada. A pessoa que tanto amo não me quer!
Os sonhos tornaram-se pesadelos. A rejeição tomou conta de nosso 
ser, fomos mortalmente feridos. O coração chora, a alma desnorteia-
-se, a raiva quer tomar conta, mas a desilusão é maior e muitas vezes 
vai ferindo uma outra pessoa que nos ama e que nós não a corres-
pondemos! Ou seja, sempre há um rejeitado, nunca estamos felizes, 
sempre alguém em uma das pontas sai machucado.
Pior quando o ser que amamos demonstra uma reciprocidade mas 
fica em “cima do muro”, dando-nos pistas que gosta da gente, mas 
têm dúvidas se gosta também de outra pessoa.
Isso ocorre muito com pessoas que são casadas ou separadas ou com 
ex-namorados(as) que desmancharam o namoro recentemente ou 
em algum dia do passado.
O infeliz que vai ser rejeitado não sabe o que passa na pobre cabeça 
de seu par-perfeito, acredita que as pistas de reciprocidade são ver-

Não machuque meu coração, dentro dele pode estar você!
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dadeiras, que estão com sentimentos e que 
a pessoa está fazendo charme para ser mais 
difícil. De repente o par-perfeito diz “Nunca 
demonstrei sentimentos por você” ou “Não 
tenho sentimentos de casal com você”.
Pronto! O castelo vai por água abaixo e o 
coração chora porque um morava dentro dele.
Então digo: “Para quem sofre desse mal a melhor receita para esses 
fatos é aplicar o velho ditado: Para esquecer um grande amor, só ou-
tro grande amor”.
Aproveite, se for o seu caso, coloque uma placa em seu coração com o 
seguinte dizer: “Há vaga para quem me amar” e procure quem um dia 
tenha lhe dito: “Prefiro Amar quem me odeia a odiar quem eu amo”.
Em outras palavras você que rejeita, está perdendo um grande amor e 
o tempo é seu maior inimigo, pois a cada dia a distância entre os dois 
é maior. E se mudar de ideia, lute por quem te ama e não por quem 
te rejeita; pois, isso ao contrário é o que acontecerá com você que 
rejeitou. Pense nessas frases se você rejeitou alguém recentemente: 
“-É fácil me amar, é só você querer”. “-Não queira ver nos outros as 
minhas virtudes e nem as virtudes dos outros em mim, somos todos 
diferentes, uns têm mais e outros têm menos qualidades”.  “-Há uma 
diferença, observe apenas os detalhes”. “-Use seu poder de desejo e 
ele se realizará mais rápido”.
E para amados e rejeitados, nunca deixem de amar...  Amar é tão 
gostoso...  Se você ama e algo impede que se realize esse comparti-
lhamento, una-se em pensamentos positivos, dando força, estímulos 
e carinhos ao seu par-perfeito, isso remove até montanhas e transfor-
ma o impossível em realidade!

Texto de: Alberto Sugamele
Editor

Jornal O Legado - Edição 31

Não machuque meu coração, dentro dele pode estar você!
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Saúde Holística 

Aura-Soma

Nós somos as cores 
que escolhemos

Na primeira vez que fiz uma consulta com Aura-Soma fiquei mara-
vilhada diante daqueles frasquinhos luminosos e coloridos. Lembro-
-me que somente o fato de contemplá-los me dava uma sensação de 
conforto e equilíbrio e o sentimento de que poderia curar-me pro-
fundamente em um nível nunca antes experimentado. 
No decorrer do tratamento este sentimento confirmou-se e fiquei 
ainda atônita pela rapidez com que o processo de cura ocorreu. 
Nas linhas que se seguem darei uma visão geral desta terapia que se 
afina perfeitamente com as energias da Nova Era de Aquário no que 
tange à velocidade com que atua à eficácia de seus produtos e à efici-
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ência de seu sistema. 
A Aura-Soma é a terapia que utiliza a lin-
guagem das cores para retratar-nos em 
um nível profundo e revelar a forma como 
estamos lidando com o universo que nos 
rodeia. Através da energia cromática po-
demos penetrar nos recônditos da alma e conscientizarmo-nos de 
nossa verdadeira essência.
A Aura-Soma é uma terapia holística, isto é, aborda o desequilíbrio 
nos níveis físico, mental, emocional e espiritual; é não intrusiva, pois 
o cliente é quem escolhe o frasco terapêutico que o auxiliará no pro-
cesso de cura, e é natural porque utiliza a energia das cores, aromas, 
ervas, cristais e minerais em seus tratamentos, o que é livre de qual-
quer contraindicação ou efeito colateral, podendo ser utilizada como 
complemento a um tratamento médico convencional.
Este sistema terapêutico foi redescoberto há mais ou menos 18 anos 
atrás por Vick Wall, clarividente e sensitiva, farmacêutica e herbalis-
ta de origem britânica, que dedicou sua vida inteira à busca espiritual 
e ao servir. Diz-se que foi redescoberta porque, segundo ensinava a 
própria Vick, esta é uma terapia antiquíssima que já era praticada 
nos templos do Antigo Egito, Grécia, China e Índia.
Os Óleos Balanceados, atualmente contidos em 104 frascos de cris-
tal, são o coração da Aura-Soma. A partir de uma seleção de quatro 
frascos contendo estes óleos coloridos com as energias vivas das co-
res, aromas, cristais, minerais e plantas, pode-se obter inúmeras in-
formações que nos conduzem em direção a um maior autoconheci-
mento e autoconsciência, o que possibilita a cura em todos os níveis 
de nosso ser: emocional, físico, mental e espiritual. 
Na realidade cliente e terapeuta irão atuar juntos nesta leitura, pois 
a seleção dos frascos pelo primeiro já indica que ele mesmo sabe, 
através de seu Eu Superior, quais as respostas às suas questões, e, 
consequentemente, o caminho interior que deverá percorrer que o 
conduzirá à cura. A função do terapeuta é a de interpretar os frascos 
e indicar o terapêutico a partir das escolhas que o próprio cliente fez. 
Nós somos as cores que escolhemos na medida em que estas expri-
mem a nossa verdadeira essência. A par disso podemos conhecer os 

Aura-Soma - Nós somos as cores que escolhemos
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Aura-Soma - Nós somos as cores que escolhemos

obstáculos que nos impedem de expressar 
nosso verdadeiro eu, assim como as ferra-
mentas de que dispomos para transpô-los e 
tornarmo-nos seres mais criativos em bus-
ca da realização e plenitude.
A eficiência de seu sistema não se deve so-
mente ao fato de ser uma terapia holística, natural e de resultados 
céleres, mas também porque em uma consulta de Aura-Soma pode-
-se acessar várias fontes de sabedoria antiga como a astrologia, o I 
Ching, o tarô, a numerologia, a medicina Ayurvédica e a cabala o que 
contribui para o enriquecimento da leitura.
Enfim, a Aura-Soma é uma terapia em constante e ininterrupta evo-
lução que nos foi ofertada como uma dádiva e promessa de harmo-
nização, equilíbrio e conscientização de nós mesmos, do outro e do 
universo que nos rodeia. 

Texto colaboração de Daniele Alvim
Terapeuta e Ministrante de cursos de Aura-Soma

Jornal O Legado – Edição 41 
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Saúde Holística 

Essas pessoas especiais: 
Índigo

Há vários anos tenho recebido em meu consultório pessoas com sin-
tomas, características e desequilíbrios muito peculiares. Comecei a 
notar através do empirismo que todas elas tinham muito em comum.
Como sempre faço quando necessito de mais informações, pes-
quisei a fundo esse assunto e surpreso fiquei quando descobri 
que outros profissionais já tinham também feito as mesmas ob-
servações e que essas pessoas especiais já até tinham sido cata-
logadas e classificadas como pessoas Índigo.
No mês de novembro de 2005 tivemos aqui no Brasil o 1º Con-
gresso Internacional de Pessoas Índigo realizado em Porto Ale-
gre e que contou com a presença de médicos, psicólogos e te-
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Essas pessoas especiais: Índigo

rapeutas de vários países, assim como 
foi lançado o primeiro livro sobre esse 
tema: “Crianças Índigo”.
Bem, falar sobre essas pessoas em tão 
poucas palavras é impossível, mas re-
sumindo: são pessoas especiais que 
não se sentem muito confortáveis nesse nosso mundo. Sentem-
-se diferentes, inadaptadas, incompreendidas e diferentes de 
uma maneira pejorativa.
Sempre muito sensíveis e preceptivos desde a mais tenra infân-
cia, também muito inteligentes e criativas, muitas vezes consi-
deradas gênios ou especiais. A maioria apresenta também mui-
ta intuição e percepções refinadas.
Seus sintomas físicos mais frequentes são “alergias” (ou hipersensibi-
lidades) principalmente a tudo químico e artificial. Muitos possuem 
dores no corpo, localizadas ou generalizadas, confundidas muitas 
vezes com fibromialgias. Mas, o sintoma mais frequente e comum 
a todos é um tipo de depressão, não aquela descrita pela psiquia-
tria como endógena e nem aquela depressão reativa, pois não há um 
motivo concreto suficiente para gerar tal estado melancólico. Muitos 
referem grande insatisfação e vazio, muitas vezes com uma estranha 
sensação de saudade de algo ou alguém indefinido. Mas, a queixa 
mais frequente é a sensação de ser “um peixe fora d’água”, de tentar 
ser “normal” e até tentar gostar do que todos gostam. E, cada vez 
mais recebem incompreensão, desprezo e até chacotas.
Na verdade, as pessoas do seu meio percebem suas características 
especiais, mas não sabem como lidar com elas. É tudo muito novo 
e fora do convencional do padrão conhecido. São poucas as pessoas 
que os respeitam e os tratam adequadamente.
Enfim, muitos entram em depressão profunda e às vezes aca-
bam desistindo de ficar por aqui.
Todos respondem com rapidez e sentem-se primeiramente mui-
to mais confortáveis na vida, adaptados e passam a conseguir 



195Compêndio do Legado Holístico - volume 2

Essas pessoas especiais: Índigo

viver com prazer e realização.
Acredito que todos nós conhecemos al-
guém, até muito próximo, com essas ca-
racterísticas, hoje em dia, eles são em um 
número muito grande no nosso meio e 
são simplesmente seres humanos em 
fase adiantada de evolução. Precisamos abrir nossa cabeça e o cora-
ção para aceitar que o mundo já está evoluindo e as pessoas também.

Texto colaboração de Dr. Osvaldo Coimbra Junior 
Médico Clínico Geral Radiestesista. Sintonizador dos 

Elixires de Cristais do Sistema Cristais de Oz. 
www.cristaisdeoz.com.br - (16) 3941-6116

Jornal O Legado – Edição 41 
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Xamanismo

O Xamanismo e a 
nova consciência

Os ancestrais xamânicos viviam em harmonia e equilíbrio com 
as pedras, plantas, animais, pássaros, peixes e até insetos. Para 
garantir a sua sobrevivência em ambiente hostil os homens pri-
mitivos interpretavam os sinais e as mudanças da natureza a seu 
redor. Viviam de acordo com os ciclos do sol e da lua, das mu-
danças das estações, das manifestações da natureza, dos ventos, 
das chuvas e assim por diante...
Com o passar do tempo o homem foi se afastando de sua origem sa-
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grada, cresceu tão desordenadamente 
que criou novas doenças, aumentou a 
miséria, a exclusão, o medo e a fome. 
O mesmo homem que criou toda uma 
tecnologia para facilitar a sua pró-
pria vida, hoje não tem tempo para 
si mesmo e para sua família. Muitos 
vivem, atualmente, com uma sensa-
ção de separação, de isolamento, um 
sentimento de que deveria existir um 
sentido maior na vida.
O xamanismo propõe uma revisão no modo de ver a terra, vem res-
gatar o respeito pela família universal, permite a tendência humana 
inata de entrar em estados de consciência que produzem paz, con-
centração e estimulam os bem-estares físico, psicológico e espiritual. 
Sua prática estabelece contato com outros planos de consci-
ência, a fim de obter conhecimento, poder, equilíbrio e saúde. 
Conduz o praticante a descobrir seu papel, sua finalidade na 
vida, sua evolução. Propicia uma nova visão do viver e de tudo 
o que foi vivido, mostrando maneiras de se harmonizar com os 
acontecimentos naturais da vida.
Estabelece o reconhecimento de que todos fazemos parte da família 
universal e tudo está interligado. 
Reforçando a coragem e a determinação, o praticante, mobilizado 
por visões, introvisões e vivências, expande sua consciência, poden-
do processar transformações profundas em sua vida. 
 

Caminho xamânico: um relacionamento 
de amor com a mãe-terra

 
Não é possível praticar o verdadeiro xamanismo sem incluir os cui-
dados com a preservação da vida de todos os reinos (animal, mine-
ral, vegetal, espiritual) em nosso planeta.
O resgate dos festivais sazonais (solstícios e equinócios), por exem-
plo, não marca apenas a jornada do sol, mas também os pontos críti-
cos das estações, o ciclo agrícola, nossas emoções e hábitos. 
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O Xamanismo e a nova consciência

Essas “forças verdadeiras”, acessadas 
desde o princípio na história espiritual 
da Terra, são resgatadas através dos sé-
culos e podemos sentir essa “atmosfera 
sagrada” atuando em todos os momen-
tos da cerimônia.
Podemos sentir a ligação profunda que 
a natureza tem com a vida e nos tornar-
mos parte de uma comunidade global; 
é o voo da consciência em busca de no-
vos horizontes, novas conquistas, de um 
novo ser, de uma nova vida.
 

As religiões do mundo moderno não 
têm tempo para a ecologia espiritual 

 
As grandes religiões inspiram e apontam para uma vida eterna fora 
deste Planeta e pouco se preocupam em honrar as realidades do es-
paço sagrado em que vivemos. 
Os rituais xamânicos podem trazer a consciência de que somos ape-
nas um “microcosmo”, somos parte de “algo maior”, filhos da Terra, 
parte de uma terra viva. 
A Terra é ligada ao Universo como parte de um organismo vivo, ce-
lebra seus inícios e términos através das estações. 
Hoje, a maioria dos humanos aqui não celebra adequadamente seus 
inícios, términos e pontos de transição. A maior parte que ainda ce-
lebra, geralmente, limita-se ao nascimento (batismo), casamento e 
rito de morte. 
Todas as principais passagens da vida precisam ser claramente mar-
cadas, principalmente no tempo tão desafiante em que vivemos. 
Passagens como: puberdade, menopausa, separações, divórcios, 
mudança de trabalho, término de um tratamento ou terapia, cura, 
aborto, novo relacionamento, aposentadoria, ter sido roubado, abu-
sado, mudança de casa ou cidade, entre outros podem e devem ser 
incluídos também.
No xamanismo temos recriado esses ritos que permitem sentir o sa-
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grado, perceber novas dimensões, pro-
fundidades e o sentido que está faltando 
em nossas vidas. 
As práticas xamânicas permitem a quem 
buscar, compreender melhor a lingua-
gem do inconsciente, estabelecer co-
municação com o nível mais profundo 
do ser, criar uma atmosfera sagrada que 
permite ir além do racional e nos mo-
dificarmos profundamente através do 
amor e da gratidão.

 
Texto colaboração de Léo Artése 

diretor do Centro de Estudos de Xamanismo 
Voo da Águia - (11) 3721-3748

Jornal O Legado – Edição 45 

O Xamanismo e a nova consciência
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