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1 - A vida futura 

Feche os seus olhos e relaxe... deixe todos os seus problemas e 

preocupações lá fora ... e permita-se relaxar... concentre-se na sua 

respiração... e permita que o ar entre e saia sem esforço... e deixe que o seu 

corpo se vá libertando em cada respiração... e em cada inspiração vai 

libertando sentindo paz... e em cada expiração... vai libertar-se dos 

problemas... e de todas as tensões do seu corpo.... não precisamos delas.... 

permita que o seu corpo relaxe em cada respiração... este é um momento 

para se libertar... de todos os pensamentos... de todas as ideias... de todas 

as preocupações... para onde você vai... nada disso existe.... nada disso 

existe... no aqui e agora... dentro do seu ser apenas a paz... 

Relaxamento: 

vamos agora relaxar o seu corpo... começando pelos pés... relaxe os seus 

pés... liberte toda a tensão que possa haver nos seus pés... tornando-os 

muito relaxados.... e muito pesados... e quanto mais pesados tornar os seus 

pés... mais profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em paz vai 

ficar... por isso permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo pesado... 

cada vez mais pesado...  

agora relaxe as suas pernas...... liberte toda a tensão que possa haver 

nas suas pernas... tornando-os muito relaxadas.... e muito pesadas... e 
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quanto mais pesadas tornar as suas pernas... mais profundo vai sendo o 

seu relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e 

está a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe as suas costas...... liberte toda a tensão que possa haver nas 

suas costas... tornando-os muito relaxadas.... e muito pesadas... e quanto 

mais pesadas tornar as suas costas... mais profundo vai sendo o seu 

relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está 

a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe a sua barriga...... liberte toda a tensão que possa haver na 

sua barriga... tornando-a muito relaxada....... e quanto mais relaxada tornar 

a sua barriga... mais profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em paz 

vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo pesado... 

cada vez mais pesado...  

agora relaxe os seus ombros... liberte toda a tensão que possa haver nos 

seus ombros... tornando-os muito relaxados.... e muito pesados... e quanto 

mais pesados tornar os seus ombros... mais profundo vai sendo o seu 

relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está 

a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe os seus braços... liberte toda a tensão que possa haver nos 

seus braços... tornando-os muito relaxados.... e muito pesados... e quanto 
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mais pesados tornar os seus braços... mais profundo vai sendo o seu 

relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está 

a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe o seu pescoço... liberte toda a tensão que possa haver no 

seu pescoço... tornando-o muito relaxado....... e quanto mais relaxado tornar 

o seu pescoço... mais profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em 

paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo 

pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe todos os músculos da sua face... liberte toda a tensão que 

possa haver em todos os músculos da sua face... tornando-os muito 

relaxados... e quanto mais relaxados tornar os músculos da sua face... mais 

profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso 

permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo pesado... cada vez mais 

pesado...  

... e sinta as suas pálpebras pesadas... muito pesadas... e os seus olhos.... 

agradavelmente pesados... em seguida... sinta a sua testa relaxada.... e a sua 

cabeça também... enquanto continua a viajar tranquilamente para um 

estado cada vez mais pacifico... mais relaxado.... cada vez mais em paz.... 

permita-se relaxar....  

Visualização 
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Agora imagine que está a percorrer uma estrada.... luminosa... e que ao 

fundo vê umas escadas... altas... seguras... que sobre até às nuvens ... para lá 

das nuvens... aproxime-se das escadas... e prepare-se para começar a 

subir... vou contar de 1 até 20 ... e em cada número vai subindo degrau a 

degrau... e em cada degrau vai sentir-se cada vez mais leve... cada vez mais 

em paz.... cada vez mais e mais leve....  

1... sobe um degrau 

2... mais alto... 

3 ... mais um degrau... 

4 .... cada vez mais leve... 

5.... em paz.... 

6... cada vez mais leve... 

7... mais um degrau... 

8... em cada degrau.... 

9 .... mais paz... 

10.... mais relaxamento... 

11 ... em tranquilidade... 
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12... mais alto e mais leve... 

13... já consegue ver as nuvens em cima... 

14.... cada vez mais claro... 

15... mais leve... 

16 .... mais em paz... 

17 .... cada vez mais alto.... 

18.... mais um degrau...  

19..... relaxe.... 

20.... por cima das nuvens... 

Observe agora uma nuvem fofa... grande.... em que você poderá viajar... 

até uma vida futura... no futuro .... a mais de 100 anos no futuro.... entre 

nessa nuvem... e deite-se nela ... sabendo que ela suportará o seu peso... 

pode deitar-se... e fundir-se na nuvem... está tão leve quanto o ar.… e assim 

começa a viajar para o futuro... lentamente... e observa as paisagens a 

mudar... as cidades ... tudo avança até ao futuro.... tudo se transforma .... e 

você viaja até lá... até ao uma vida futura... onde você está neste momento.... 

a viver...  

(mais lentamente e espaçado) 
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…e a nuvem começa a baixar.... e você já pode ver.... como é o futuro... 

observe... e aproveite para sair da nuvem.... e ir espreitar... e ver tudo o que 

tem que ver.… observe... 

 

(pausa de 1 minuto) 

Agora é hora de regressar... trazendo todas essas memórias... e 

sensações... e assim começa agora a descer as escadas... que levam de volta 

à estrada.... e vou contar de 1 até 10 e em cada número vai descer um 

degrau, mas também vai despertar.... em cada número ficará mais perto do 

chão.... mas estará a despertar em cada número.... e quando chegar ao chão 

já estará de olhos abertos.... a sentir-se maravilhosamente bem.... vou 

contar de um a 10 e em cada número vai descendo um degrau... e no final 

já estará de olhos abertos...  

1...2…3.... a despertar... 

4…5...6... a despertar... 

7...8...9... a despertar 

10 ... abra os olhos....  

Respire fundo!  
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2 - O rio de luz 

Antes de iniciar vou pedir que coloque o corpo numa posição 

confortável... e ajuste até sentir que o corpo está numa posição agradável 

para si... depois ainda de olhos abertos... concentre na sua respiração.... e 

sinta que em cada expiração... as suas pálpebras ficam cada vez mais 

pesadas... torne as suas pálpebras pesadas... em cada expiração... e permita-

se relaxar.... em cada respiração.... e agora.... feche os seus olhos... e repare 

como sente vontade de mergulhar profundamente no seu espaço de 

meditação.... e cura.... e relaxe.... 

 

(pausa de 20 segundos) 

 

Imagine que está a caminhar junto a um leito de um rio... um rio 

brilhante... com a água mais pura que alguma vez conseguiu imaginar... 

observe esse rio... sinta essa pureza... essa água tem o poder de regenerar... 

limpar.... transformar tudo o que precisa transformar... libertar tudo o que 

precisa libertar... é a água mais pura do universo... que brilha... 

intensamente.... um rio que corre lentamente.... observe...  

 

(pausa de 15 segundos) 
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Agora chegou a hora de ir por os pés no rio... e repare como a água tem 

uma temperatura agradável.... refrescante..., mas revigorante... e avance até 

ao centro do rio onde a água lhe chega aos ombros... e repare nesta paz 

nunca sentida... sente-se no centro da luz divina que ilumina esta água... e 

esta agua... vai agora limpar a sua aura... de todos os pensamentos 

negativos... de todas as marcas que possa ter na sua alma... e na sua 

mente... e repare como a agua vai levando essa sujidade.... que corre com a 

corrente... e desaparece... e você vai-se sentindo mais leve... é uma bênção 

sem fim... esta água pura.... que limpa. revigora... e leva tudo o que não faz 

falta... 

(pausa de 30 segundos) 

 

E agora já está tudo limpo... e está na mesma frequência desta água 

cristalina... aprecie este momento especial...  

 

(pausa de 30 segundos) 
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E assim poderá sempre regressar a este rio... sempre que quiser... para 

poder limpar... tudo o que não precisa....  

 

E agora vai voltar a concentrar-se na sua respiração... e no seu corpo e 

lentamente começa a despertar.... e quando assim o sentir... pode abrir os 

olhos... e estará totalmente desperto e acordado.... 
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3 – O Portão do Céu 

Fecha os olhos e concentra-te nos sons à tua volta... tudo o que ouves 

faz parte do ambiente ... que faz parte do tudo.... e deixa que esses sons 

façam parte do barulho de fundo enquanto passas toda a tua atenção para 

a tua respiração.... concentra-te só e apenas na tua respiração e deixa que 

tudo se vá... deixando o teu corpo relaxar... relaxar e desligar-se... deixando-

se afundar ... agradavelmente... suavemente... é tão bom sentir-se assim.... 

(mais lento e com mais pausas) 

...e deixa que os teus pés relaxem... se tornem pesados.... as tuas 

pernas... relaxadas.... as tuas costas... a tua barriga... o teu tórax... e repara 

como a tua respiração se tornou tão tranquila... e relaxa os ombros.... os 

braços... o pescoço... o queixo... as bochechas.... as pálpebras... que ficam 

agora pesadas... os olhos... a cabeça... a nuca... sinta o seu corpo todo 

relaxado... 

(voltando ao ritmo normal) 

Imagina que estás a subir umas escadas... feitas de nuvens... que te 

levam muito alto... até ao cimo do céu onde está um portão.... dourado... 

que ainda está fechado... aproximas-te desse portão... e observas toda a 

beleza desse portão... e percebes que à medida que te aproximas do 

portão... ela abre-se ligeiramente... e vês uma paisagem linda... com seres 
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vestidos de branco... um lago... sons cintilantes e celestiais... e é tudo tão 

magico... celeste.... ao fundo... observas um tempo... que te chama... um 

templo dourado... onde está um guia... que chama por ti... e entras nesse 

tempo... e sentes uma luz dourada... que começa a entrar em ti... e essa luz 

dourada... vai-te fazer recordar... a tua essência... e começas a recordar da 

tua essência... que te ilumina... e cada vez mais luz dourada a entrar em ti... 

espalhando por todo o teu corpo... que te ajuda a libertar de tudo.... e limpa 

o karma... e a negatividade toda.... e cada vez mais luz dourada... a entrar 

em ti.... e todas as tuas células.... recebem essa luz dourada... tornando-te 

cada vez mais saudável.... e ativando a tua luz... a tua essência... pura e 

celestial... cada vez mais luz dourada... a entrar em ti... cada vez mais luz... 

dourada... e é tão bom .... 

(pausa de 30 segundos) 

Agora que tudo em ti é luz dourada... podes agora agradecer.... e 

despedir-te... sabendo que a qualquer momento poderás voltar a este 

templo.... e voltares a banhar-te nesta luz dourada.... mágica... divina... e 

celestial...  

E assim podes regressar... pelo portão... descendo os degraus... até ao 

teu corpo...  

(pausa de 10 segundos) 
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E concentra-te na tua respiração novamente... e lentamente... podes 

mexer os dedos... e os pés.... e respirando fundo.... podes começar a 

despertar.... tranquilamente.... tomando consciência dos sons ao teu redor 

novamente... respirando fundo novamente... abrindo os olhos...  
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4 – O concelho do Karma 

Fecha os olhos... e respira uma luz branca... essa luz branca... pura... 

divina... vai ajuda-te a relaxar... a esqueceres os problemas... a esquecer 

tudo lá fora... não existe nenhum sítio para estares agora... estás aqui... no 

agora... respirando essa luz branca... e quero que saibas que todo e 

qualquer som que oiças não te irá incomodar... qualquer som irá ficar como 

som de fundo... e durante toda esta medição.... qualquer som que oiças... irá 

te relaxar ainda mais... irá levar-te mais fundo... nesta meditação... 

E leva agora essa luz branca... lentamente... até todas as partes do 

corpo... levando-a aos pés e às mãos... relaxando os pés... e as mãos.... e em 

cada inspiração vais relaxando mais e mais... e vais ficando com o corpo 

mais leve... leva agora a luz até às pernas... tornando-as relaxadas... e 

leves... e leva a luz aos braços também.... aos ombros.... e ao centro da tua 

barriga... onde a luz se espalha em todas as direções... aos órgãos 

interiores.... navegando no sangue... nos ossos e nos músculos.... subindo ao 

tórax... onde está o clico da tua respiração suave e plena.... subindo à tua 

garganta... ao queixo... as bochechas... aos olhos.... à testa... à cabeça... a luz 

que respiras está em todo o lado... e dissolve o corpo... e a tua consciência 

junta-se à luz... e começa agora a subir... ascendendo para um plano 

superior... permite que a tua consciência se deixe flutuar... para cima... para 

um outro plano e dimensão.... onde existe um concelho muito especial... o 
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teu concelho do karma... foi nesse local onde planeaste esta vida... onde 

iniciaste esta jornada terrena... com a ajuda desses senhores... que te 

ajudaram a planear esta vida... e assim vais-te aproximando desse 

concelho… cada vez mais perto... cada vez mais perto...  (...).... e chegas 

agora ao concelho karmico... e já os podes ver... envolvidos numa nevoa 

branca... e vão lentamente se tornar mais nítidos... reparas que estão a 

sorrir... esperando por ti...uma vez que já estás na presença do concelho... 

podes agora lembrar-te do plano... do teu plano... do que decidiste fazer.... 

do que escolheste fazer.... (...)... e podes agora também pedir algum ajuste... 

que precisas de modificar... que desejo tens e que pedido tens para eles?... 

Podes fazê-lo agora mentalmente... eles vão te escutar...  

(pausa de 30 segundos) 

E assim.… agora que já enviaste o teu pedido... recebe agora a luz deste 

concelho... a luz pura que eles estão a emitir... e leva-a contigo... para 

melhorar a tua vida... para que ela seja exatamente como desejas que ela 

seja... para que os teus sonhos se manifestem... e tornem-se realidade... e 

essa luz vai agora levar-te de volta ao teu corpo... trazendo essa paz... e 

amor divino... que vai ficar contigo... agora regressas ao teu corpo... 

concentra-te novamente na respiração ... sentindo essa paz... e sente as tuas 

mãos... e pés... podes mexe-los ligeiramente... e começas a despertar... 

respira fundo... podes mexer a cabeça ligeiramente... e abrir os olhos...  
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5 – O teu guia 

 

Fecha os olhos... e respira uma vez profundamente... e novamente... e na 

terceira respiração retenha um pouco e liberte... e permita-se desligar de 

tudo... 

Agora vou pedir-lhe que levante a mão direita... e baixe a mão direita... 

Em seguida levante a sua mão energética apenas deixando a mão física em 

baixo... agora... levante a mão esquerda.... e baixe a mão esquerda... agora... 

levante a mão energética esquerda... e em seguida baixe a mão energética... 

agora levante as duas mãos físicas.... e baixe as duas mãos físicas.... e em 

seguida levante as mãos energéticas... e levante o seu corpo energético 

também.... e enquanto deixa o corpo físico sentado.... permita-se agora 

observar um túnel de luz.... que sobe ligeiramente... um túnel de luz branca, 

maravilhosa... que o vai levar até um local muito especial... comece agora a 

caminhar.... e à medida que vai caminhando... por esse túnel brilhante.... 

observe o seu corpo energético... que brilha intensamente... e que vai 

caminhando... passo a passo... por esse túnel de luz brilhante... (pausa de 10 

segundos) observe agora lá ao fundo uma porta... fechada... e vai sentindo o 

seu corpo cada vez mais leve.... cada vez mais leve.... enquanto se aproxima 

da porta.... agora que está a chegar ao pé da porta... quero que saiba que 

vou contar de 1 até 3 e quando disser o número 3... vai abrir essa porta... e 
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vai passar para o lado de lá... e nesse momento... irá estar alguém do 

mundo celestial... à sua espera... alguém que vem do mundo espiritual ... 

para se conectar consigo.... vou contar de 1 até 3 e quando disser o número 

3.... você vai abrir essa porta... e vai passar para o lado de lá....  

1.... 2... 3... Abra a Porta e passe para o lado de lá... 

E observe que está aí... ou sinta... as sensações... e agora vou ficar em 

silencio por uns instantes para que possa usufruir dessa conexão.... deixe 

que tudo o que tiver que aparecer apareça.... não force... e sinta essa 

ligação...  

(pausa de 3 minutos) 

Agora, antes de regressar... peça a que está aí consigo... algo especial... 

ajuda em algo que necessite... ou para beneficiar alguém que conheça... 

(pausa de 20 segundos) 

E assim chegou a hora de regressar... lentamente... calmamente... 

trazendo o seu corpo energético pelo túnel... até ao seu corpo físico... e 

assim que se integrar no corpo... coloque a sua atenção na sua respiração.... 

respire fundo uma vez.... respire fundo novamente.... e na terceira 

inspiração retenha ligeiramente.... abra os olhos e expire... está em paz .... 
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6 – Nuvem Espelho 

Visualize agora uma paisagem alegre... com uma temperatura amena.... 

agradável... sinta-se em harmonia... feliz ... a passear pela natureza...e veja 

mais à frente um lago...um lago azul.... com umas aguas paradas.... azuis.... 

que refletem o céu .... também ele azul... aproxime-se da margem desse 

lago.... e veja toda a imensidão desse lago.... está só... em paz.... e 

tranquilidade.... visualize agora ao fundo.... uma pequena nuvem que parece 

pairar em cima da água do lago .... mas sem a tocar.... e essa pequena 

nuvem…. essa pequena neblina.... começa lentamente a viajar na sua 

direção.... sente-se surpreendida... e admirada..., mas sente uma boa energia 

em relação a essa nuvem.... e essa nuvem aproxima-se cada vez mais de 

si.... e no momento que a nuvem para ao pé ́ de si.... junto à margem do 

lago.... repara que algo dentro dela.... começa agora a ser revelado.... um 

bocado de madeira.... parece envolver.... um espelho.... à medida que a 

nuvem desaparece completamente.... um espelho do seu tamanho paira à 

sua frente.... veja que no espelho... existe uma imagem rejuvenescida de si.... 

ele reflete a sua imagem.... mas parece-lhe rejuvenescida.... repara também 

que a imagem de dentro do espelho.... parece-lhe mais brilhante... parece-

lhe na realidade tão brilhante que uma aura luminosa… branca e 

dourada.... parece irradiar do espelho em todas as direcc ̧ões... e repara que 

essa imagem.... é uma imagem de uma versão de si... em paz... com tudo.... 
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essa versão de si.... é paz pura.... é uma imagem que nunca se entristece.... 

porque o seu coração é gigante... e tudo compreende.... e tudo aceita.... tudo 

ama.... repare como essa imagem de si…. se comporta na vida.... ... nas 

mesmas situações que você ̂ vive... ... visualize como essa imagem perfeita 

de si…. se comportaria... ... visualize a sua serenidade... em todas as 

situações da sua vida... ... a sua confiança... com os outros.... .... em todos os 

locais... ... como reage sempre de uma forma elevada... cheia de autoestima 

.... ... e como nunca se aflige... nunca se preocupa ... pois está em completo 

controlo da sua vida .... e de si própria .... ... olhe agora nos olhos dessa 

imagem... e sinta a ligação…. e nesse momento... repare que essa imagem 

sai  

agora do espelho.... de braços abertos na sua direcc ̧ão.... para a 

abraçar…. receba esse abraço... e sinta essa energia a envolvê-la 

completamente…. abrace completamente essa versão de si.... e essa versão 

de si… diz-lhe ao ouvido: "Eu sou tu, e tu és Eu" "Tu e eu somos a mesma 

pessoa" ... ... e eis que essa imagem se começa a fundir dentro de si.... sinta 

a transformação a acontecer à medida que essa imagem se funde 

totalmente em si.... e começa a iluminar-se completamente.... de dentro 

para fora.... acendendo-se vários pontos de luz.... em todo o seu corpo.... e 

começa a ser cada vez mais pontos de luz…. de dentro para fora…. e cada 

vez mais.... até cobrir todo o seu corpo.... e respire fundo .... absorvendo 
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totalmente esta energia.... e à medida que todo o seu corpo começa a ficar 

totalmente iluminado.... fruto desta fusão.... a luz é tão forte que no 

espelho... só ́ consegue ver luz.... repare que no espelho... vê ̂ refletida agora 

a sua luz.... apenas.... uma luz forte .... que se espalha na direção de todo o 

lago... repara que os pássaros levantam todos voos ao mesmo tempo.... e 

toda a natureza sente a reação em cadeia.... e todo o Universo recebe a 

energia desta fusão.... a sua vida mudou.... agora... em todas as situações... 

você ̂ irá ser esta pessoa.... mais confiante.... em todos os aspetos da sua 

vida.... você ̂ será ́ mais feliz.... mais harmoniosa... em paz…. e a luz que 

irradia é tão forte.... que se espalha em todas as direcc ̧ões.... atingindo todas 

as pessoas que conhece…. neste momento.... todas as pessoas que 

conhece.... estão a ser banhadas pela luz da sua aura.... e todos os edifícios 

também... todos os locais... todos os objetos... brilham intensamente.... 

atingidos pela sua aura.... forte radiosa.... e brilhante….  
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7 – O arco iris e os chakras 

(fazer indução e pequeno aprofundamento) 

....visualize-se agora num dia de temperatura muito agradável ... deitando-

se de costas na relva de um lindo jardim ... a sentir o cheiro das flores ... 

sentindo calma e tranquilidade ... e olhando para o céu ... observa um arco-

ıŕis ... muito brilhante ... e repara num raio de luz ... que desce desse 

maravilhoso arco-ıŕis ... na sua direc ̧ão ... um raio de luz de energia de cor 

vermelha ... brilhante e positiva em direc ̧ão a si ... cobrindo todo o seu 

corpo ... e o seu corpo abre-se para receber esse raio de cor vermelha ... 

sinta essa energia a penetrar profundamente em si (pausa 5 segundos) ... e 

depois toda essa energia dirige-se para o seu primeiro chacra ... o seu 

chacra de raiz ... e esta energia de cor vermelha ... vai desbloqueando ... 

harmonizando ... o seu primeiro chacra ... deixe que quaisquer sentimentos 

de inseguranc ̧a desaparec ̧am agora ... permita que todos os seus medos 

desaparec ̧am do seu ser e da sua mente ... não existem razões para sentir 

medo ... sinta-se seguro com a sua vida ... com o que já tem ... e deixe que 

todos esses medos e inseguranc ̧as deem lugar a um sentimento de calma e 

confianc ̧a ... a um sentimento de que está ligado a uma forc ̧a maior ... à sua 

forc ̧a interior ... e sinta a confianc ̧a comec ̧ar a fazer parte de si ... sinta o 

equilıb́rio comec ̧ar a fazer parte de si ... sinta a alegria de viver comec ̧ar a 

fazer parte de si ... e agora que o seu chacra de raiz está equilibrado .... e 
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harmonizado ... por essa energia de cor vermelha ...  vai-se sentir seguro 

neste planeta ... vai-se sentir seguro no seu corpo ... vai-se sentir seguro na 

sua vida ... como uma árvore com umas raıźes fortes ... sabe que é 

importante nesta vida ... e sabe que a vida faz parte de si ... ame a vida 

como a vida o ama ... sinta-se parte deste planeta ... sinta-se parte da vida ... 

sinta a energia de viver a despertar dentro de si ... e sinta este seu primeiro 

chacra harmonizado ... com uma energia de cor vermelha ... brilhante e 

positiva ... agora que o seu corpo está repleto dessa energia ... de cor 

vermelha ... esse raio de luz interrompe-se lentamente do arco-ıŕis ... todos 

os bloqueios desse seu chacra desapareceram ... e no seu chacra 

equilibrado e harmonizado de raiz ... só brilha agora essa energia vermelha 

positiva ...  

.. e do arco-ıŕis comec ̧a agora a sair um outro raio de luz ... que desce desse 

maravilhoso arco-ıŕis ... na sua direc ̧ão ... um raio de luz de energia de cor 

laranja ... brilhante e positiva ... em direc ̧ão a si ... cobrindo todo o seu 

corpo ... e o seu corpo abre-se para receber esse raio de cor laranja ... sinta 

essa energia a penetrar profundamente em si (pausa 5 segundos) ... e agora 

toda essa energia dirige-se para o seu ventre ... para o seu segundo chacra 

... onde as emoc ̧ões são o tema principal ... as emoc ̧ões que geramos ... é 

importante estarmos à vontade com as nossas emoc ̧ões ... e com a nossa 

sexualidade ... sermos capazes de lidar com as diferentes emoc ̧ões ... por 
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isso aproveite para se libertar de algum comportamento negativo que 

possa ter tido no que diz respeito às suas emoc ̧ões ... ou nas emoc ̧ões que 

gerou no relacionamento com os outros .... e permita que esta energia de 

cor laranja ... o desloquei ... o liberte ... e assim vai-se equilibrando ... e sinta 

como esta energia de cor laranja o modifica ... agora sente-se confortável 

para saber lidar melhor com as emoc ̧ões ... com as suas emoc ̧ões e com as 

emoc ̧ões dos outros ... sente-se confortável para saber lidar com a sua 

própria energia sexual e vai ser capaz de a expressar saudavelmente ... vai 

cultivar um prazer que não prejudique os outros ... vai aceitar as flutuac ̧ões 

da vida sem que se destabilize ... vai abrir-se emocionalmente ... 

respeitando-se ... e respeitando os outros ... e de uma forma criativa vai 

participar na vida ... abrindo-se cada vez mais ... à medida que esta energia 

de cor laranja harmoniza o seu segundo chacra ... sinta as suas emoc ̧ões a 

estabilizarem ... como se fossem as águas agitadas de um lago ... que 

lentamente se acalmam ... até ficaram paradas ... completamente paradas ... 

sinta-se emocionalmente calmo e estável ... e isso vai-lhe permitir lidar 

com as emoc ̧ões da vida de uma forma saudável e calma ... e tudo o que 

existe neste chacra .... é a energia de cor laranja vibrando ... que harmoniza 

... uma energia de cor laranja ... brilhante e positiva ... agora que o seu 

corpo está repleto dessa energia ... de cor laranja ... esse raio de luz 

interrompe-se lentamente do arco-ıŕis ... todos os bloqueios desse seu 



 

 pág. 26 

 

chacra desapareceram ... e no seu chacra equilibrado e harmonizado do 

ventre ... só brilha agora essa energia laranja positiva ...  

... e do arco-ıŕis comec ̧a agora a sair um outro raio de luz ... que desce 

desse maravilhoso arco-ıŕis ... na sua direc ̧ão ... um raio de luz de energia 

de cor amarela ... brilhante e positiva ... em direc ̧ão a si ... cobrindo todo o 

seu corpo ... e o seu corpo abre-se para receber esse raio de cor amarela ... 

sinta essa energia a penetrar profundamente em si (pausa 5 segundos) ... e 

agora toda essa energia dirige-se para o seu plexo solar ... para o seu 

terceiro chacra ... o seu chacra do plexo solar ... este chacra é responsável 

pelo seu espirito ... pela sua luz divina ... que através deste chacra se liga ao 

seu próprio espirito que irradia luminosidade ... e sempre irradiou ... mas 

perceba que tudo na vida são escolhas ... e é nas escolhas que nos 

definimos ... e que determinamos para onde vamos ... se caminhamos em 

direc ̧ão à luz ... ou se caminhamos em direc ̧ão às trevas ... e este chacra está 

ligado à sua capacidade de escolher ... e as suas escolhas definem a sua 

pessoa ... e esta energia de cor amarela ... harmoniza este chacra... e dá-lhe 

a capacidade de ser tolerante ... simples ... humilde ... modesto ... sincero ... 

conciliador ... caridoso ... e confiante ... sinta essas qualidades a crescerem 

dentro de si ... deixe que esta energia de cor amarela ... harmonize este 

chacra ... purificando o seu ser ... porque o divino é o perdão instanta ̂neo ... 

e você é perdoado ... agora é tão puro quanto consegue ser ... este é o seu 
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espirito puro ... renovado ... em paz ... sinta-se em paz e em harmonia 

consigo ... com o mundo ... afirme-se no mundo como uma luz brilhante e 

pura ... e seja esta luz ... seja luminoso ... e sinta a expansão ... desta luz que 

se gera em si agora ... e é como se um Sol ... brilhante e infinito se 

acendesse no seu plexo solar ... e expande-se ... por todo o Universo ... e 

deixe que o seu chacra vibre ... com uma energia de cor amarela ... 

brilhante e positiva ... agora que o seu corpo está repleto dessa energia ... 

de cor amarela ... esse raio de luz interrompe-se lentamente do arco-ıŕis ... 

todos os bloqueios desse seu chacra desapareceram ... e no seu chacra 

equilibrado e harmonizado do plexo solar ... só brilha agora essa energia 

amarela positiva ...  

... e do arco-ıŕis comec ̧a agora a sair um outro raio de luz ... que desce 

desse maravilhoso arco-ıŕis ... na sua direc ̧ão ... um raio de luz de energia 

de cor verde esmeralda ... brilhante e positiva ... em direc ̧ão a si ... cobrindo 

todo o seu corpo ... e o seu corpo abre-se para receber esse raio de cor 

verde esmeralda ... sinta essa energia a penetrar profundamente em si 

(pausa 5 segundos) ... e agora toda essa energia dirige-se para o seu chacra 

do corac ̧ão ... para o seu quarto chacra ... situado logo no meio do seu peito 

mesmo em frente ao seu corac ̧ão ... o seu chacra do corac ̧ão ... e neste 

chacra está o Amor ou a falta dele ... e tudo na vida nasce do Amor ou da 

falta dele ... quando abrimos o nosso corac ̧ão somos abenc ̧oados com Amor 
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incondicional ... e amamos incondicionalmente a vida ... amamos 

incondicionalmente os outros ... e amamos incondicionalmente a nós 

próprios ... mas por vezes podem existir marcas... mas esta energia de cor 

verde esmeralda vai eliminado essas marcas ... para que não carregue 

mágoas ... tornando-se leve ... perdoando todos os que o possam ter 

magoado ... perdoando a vida pelas situac ̧ões difıćeis ... liberte-se para que 

possa respirar a vida a plenos pulmões ... deixando-se emocionar com 

alegria ... tudo o que teve dificuldade em compreender e aceitar desaparece 

agora ... quando perdoa, aceita ... quando aceitamos, compreendemos ... 

quando compreendemos, amamos ... quando amamos, libertamos ... agora 

que esta energia de cor verde esmeralda ... desbloqueia este chacra ... vá 

sentindo o seu corac ̧ão aberto para se amar ... para se perdoar ... para se 

aceitar tal e qual como é ... para que se possa compreender ... e assim vai 

aceitar os outros tal como eles são ... e aceitar a vida tal e qual como ela é 

... para que a possa compreender e amar ... e assim vai ser vida ... livre e 

perfeito ... o amor incondicional existe em si ... voce ̂ ama e ama-se ... sem 

pedir nada em troca ... e apenas este sentimento que tem no corac ̧ão ... de 

amor que vibra sem razão de ser é suficiente para entender que Amar é o 

nosso estado natural ... sinta o Amor a expandir-se para fora de si ... é 

dando todo o Amor sem pedir em troca que se vive de corac ̧ão aberto ... e 

neste chacra ... brilha agora uma energia de cor verde esmeralda ... 

brilhante e positiva ... agora que o seu corpo está repleto dessa energia ... 
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de cor verde esmeralda ... esse raio de luz interrompe-se lentamente do 

arco-ıŕis ... todos os bloqueios desse seu chacra desapareceram ... e no seu 

chacra equilibrado e harmonizado do corac ̧ão ... só brilha agora essa 

energia verde esmeralda positiva ...  

...e do arco-íris começa agora a sair um outro raio de luz ... que desce desse 

maravilhoso arco-íris ... na sua direção ... um raio de luz de energia de cor 

azul celeste semelhante a azul claro ... brilhante e positiva ... em direção a 

si ... cobrindo todo o seu corpo ... e o seu corpo abre-se para receber esse 

raio de cor azul celeste ... sinta essa energia a penetrar profundamente em 

si (pausa 5 segundos) ... e agora toda essa energia dirige-se para o seu 

chacra da garganta ... para o seu quinto chacra ... situado mesmo no meio 

da sua garganta ... o seu chacra da garganta ... é aqui que reside o seu 

poder ... o poder de se expressar ... e a sua forca divina ... quantas vezes 

queremos dizer o que pensamos mas recusamos essa possibilidade ... saber 

expressar os seus sentimentos com palavras de honestidade é muito 

importante ... e o movimento saudável deste seu ponto energético ... é 

conseguir expressar o que sente com palavras ... é dizer a verdade e 

reconhecer a importância de usar a nossa garganta de uma forma positiva 

... que construa e não destrua ... usando palavras que ajudem ... e mesmo 

que a verdade possa ser dura mais vale expressar o que sente do que ficar 

com bloqueios neste seu chacra ... ou com coisas entaladas na garganta ... 
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você tem a capacidade de se expressar ... use-a a partir de agora ... assuma 

a sua capacidade de usar a sua voz e de ser uma voz na sua vida ... e na 

vida dos outros ... sendo uma voz positiva que gera palavras positivas ... 

que ajudam a sua vida a melhorar ... e essa capacidade torna-o poderoso ... 

a capacidade de intervir e de modificar de uma forma positiva ... você tem 

toda a capacidade do mundo para o mudar ... apenas com a sua voz e com 

a sua verdade ... e este comportamento ... ajuda a harmonizar o chacra da 

garganta ... e ao dizer honestamente a sua verdade você ̂ liberta-se e 

participa na vida ativamente ... e aprende a improvisar ... sabendo que o 

poder da sua palavra gera a realidade em que vive ... e a verdade é dita 

porque lhe faz bem e ajuda os outros ... e tudo o que existe neste chakra da 

garganta .... é uma energia de cor azul celeste... brilhante e positiva ... agora 

que o seu corpo está repleto dessa energia ... de cor azul celeste ... esse raio 

de luz interrompe-se ... todos os bloqueios desse seu chacra desapareceram 

... e no seu chacra equilibrado e harmonizado da garganta ... só brilha agora 

essa energia azul celeste e positiva ...  

...e do arco-ıŕis comec ̧a agora a sair um outro raio de luz ... que desce desse 

maravilhoso arco-ıŕis ... na sua direc ̧ão ... um raio de luz de energia de cor 

azul índigo semelhante a azul escuro ... brilhante e positiva ... em direc ̧ão 

a si ... cobrindo todo o seu corpo ... e o seu corpo abre-se para receber esse 

raio de cor azul índigo ... sinta essa energia a penetrar profundamente em 
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si (pausa 5 segundos) ... e agora toda essa energia dirige-se para o seu 

chacra da testa ... para o seu sexto chacra ... situado no meio das suas 

sobrancelhas ... o seu chacra da testa ... onde começa a ver que todos somos 

um só ... onde consegue escutar o Divino ... onde sente a sua consciência de 

uma forma presente ... e a diferença entre a sua parte terrena e a sua parte 

divina ... sinta a sua consciência no silencio do seu ser ... e é neste chacra 

que reside a sua intuição e a capacidade de confiar em si próprio ... em 

seguir os seus sentimentos e não se deixar influenciar ou manipular ... se 

algures no passado não confiou na sua capacidade de VER ... de ver a vida 

como ela é ... agora que esta energia de cor azul índigo ... harmoniza e 

desbloqueia este chacra vai adquirir a capacidade de saber exactamente 

quem é ... e de ver quem é ... este chacra agora que está a ser desbloqueado 

vai-lhe permitir confiar no seu julgamento ... na sua visão e no seu 

discernimento de ver a vida ... e de agir de acordo com o que você ̂ pensa ... 

decide ... e sente ... será ́ autêntico e verdadeiro ... mas poderá ́ observar e 

intuir com mais facilidade sobre todas as questões ... sobre quem é ... sobre 

o que quer fazer na sua vida ... sobre as varias possibilidades ... sobre o 

caminho a seguir ... seja coerente e respeite a sua sabedoria interna ... e 

sinta que tudo tem um propósito na vida ... tudo tem uma razão de ser ... e 

sinta que esse plano maior pode-lhe ser revelado ... e que a sua consciência 

tem conhecimento de tudo ... e que a sua consciência está ligada a todos ... 
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pois todos somos um ... porque originamos da mesma luz ... e nessa luz 

estamos unidos ... essa  

mesma luz que esta no centro da sua testa ... e que está ligada a esse 

conhecimento ... de regeneração ... de cura ... e de ligação ao divino ... e tudo 

o que existe agora é esta energia de cor azul índigo ... brilhante e positiva 

... agora que o seu corpo está repleto dessa energia ... de cor azul índigo ... 

esse raio de luz interrompe-se lentamente do arco-íris ... todos os 

bloqueios desse seu chacra desapareceram ... e no seu chacra equilibrado e 

harmonizado da sua testa ... só brilha agora essa energia azul índigo e 

positiva ...  

...e do arco-ıŕis comec ̧a agora a sair um outro raio de luz ... que desce desse 

maravilhoso arco-ıŕis ... na sua direc ̧ão ... um raio de luz de energia de cor 

violeta ... a cor da ametista ... brilhante e positiva ... em direc ̧ão a si ... 

cobrindo todo o seu corpo ... e o seu corpo abre-se para receber esse raio 

de cor violeta ... sinta essa energia a penetrar profundamente em si ... 

(pausa 5 segundos) ... e agora toda essa energia dirige-se para o seu 

chacra da coroa ... para o seu sétimo chacra ... situado bem no alto da sua 

cabec ̧a ... o seu chacra da coroa ... esta energia de cor violeta harmoniza 

este chacra ... desbloqueando-o ... e sente agora uma paz imensa ... você ̂ 

agora passa a viver no presente ... momento a momento ... aproveitando 

cada momento ... vendo a beleza de toda a existência ... e como que de 
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alguma forma estamos ligados a tudo ... a todas as pessoas ... a todas as 

coisas ... sente-se ligado ao Universo ... a Deus ... ao Divino ... faz ativa da 

vida ... e não importa o que você ̂ é ou o que é ... pois sabe que está unido 

com toda a criação ... com tudo aquilo que existe ... aqui você ̂ é Deus ... 

Deus é você ̂ ... neste local de contemplação divina ... onde o silencio 

permite ligar-se a quem você ̂ é na luz ... a sua imagem divina desce sobre si 

... é como que se uma pomba branca saísse do seu coração voando ... 

simbolizando a divina liberdade que se gerou no seu ser ... e neste chacra 

só brilha agora esta energia de cor violeta ... que cura todo o seu ser ... que 

religa toda a sua existência à sua origem luminosa ... e que a ativa agora no 

presente ... no eterno momento do agora ... que é onde você ̂ vive... e é o 

único sitio que precisa ... para ser a felicidade ... o amor ... a paz ... uma 

energia de cor violeta ... brilhante e positiva ... agora que o seu corpo está 

repleto dessa energia ... de cor violeta ... e que poderosamente o eleva ... 

esse raio de luz interrompe-se lentamente do arco-íris ... todos os 

bloqueios desse seu chacra desapareceram ... e no seu chacra equilibrado e 

harmonizado da coroa ... só brilha agora essa energia violeta positiva ... 

agora que o seu corpo está repleto da energia das várias cores ... pois todos 

os seus chacras já estão equilibrados ... harmonizados ... e positivos ... os 

raios de luz do arco-ıŕis cumpriram a sua missão ... e o arco-ıŕis dissipa-se 

no ar ... desaparecendo na imensidão do universo ... onde se transforma 

num raio de luz branca e pura ... que desce em direc ̧ão a si entra facilmente 
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pelo seu chacra da coroa ... situado bem no alto da sua cabec ̧a ... e sentindo 

essa luz volta-se a conectar com a sua respiração... para que comece a 

despertar... lentamente... trazendo essa sensação de paz... de amor... de 

divindade... e volta a tomar consciência da sua respiração... respirando 

fundo... e começando a despertar... e respirando novamente fundo... e 

despertando mais um bocadinho... e quando se sentir preparado abra os 

olhos....  
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8 – A tua essência 

	

Coloca-te	numa	posição	confortável	e	permite	agora	desligar	de	tudo....	fecha	

os	olhos...	e	coloca	a	tua	atenção	no	teu	corpo...	ajustando	a	posição	do	

corpo...	respirando	fundo….	retendo....	e	libertando....	repetindo...	

inspirando….	retendo....	e	em	seguida....	relaxando	totalmente....	

	

Agora	vou	pedir	que	contraia	que	mexa	o	pé	direito....	que	contraia	a	perna	

direita	...	e	em	seguida	relaxe....	agora	mexa	o	pé	esquerdo...	contraia	os	

músculos	da	perna	esquerda	e	em	seguida	relaxe....	contraia	os	glúteos	....	e	

relaxe...	contraia	a	mão	direita...	fechando	a	mão	direita...	e	relaxe...	contraia	a	

mão	esquerda	e	relaxe....	mexa	a	cabeça	de	um	lado	para	o	outro	e	relaxe....	

agora	que	o	corpo	já	está	pronto	para	relaxar....	concentre	a	sua	atenção	no	

seu	corpo....	começando	pelos	pés....	subindo	pelas	pernas....	e	esquecendo	

totalmente	as	pernas....	relaxe	a	barriga...	as	costas...	e	em	seguida	esqueça	

essa	parte	do	corpo....	as	mãos...	os	braços...	e	relaxe....	esquecendo	os	braços	

e	as	mãos....	o	pescoço...	subindo….	pela	nuca....	os	músculos	da	sua	face....	até	

relaxar	completamente	a	cabeça....	até	ficar	...	completamente	relaxado...	e	

agora	coloque-se	no	centro	da	sua	consciência...	mesmo	atras	do	seu	terceiro	

olho....	e	fique	ali	observando...	a	sua	essência....	pura...	divina...	em	silêncio...	

(pausa	de	7	minutos)	
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Agora	voltando	à	consciência...	trazendo	a	sua	essência....	vai	começando	a	

respirar	mais	consciente...	até	ficar	completamente	acordado....	e	quando	o	

sentir...	pode	abrir	os	olhos....		
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9	–	A	chama	violeta	

	

Feche os seus olhos e relaxe... deixe todos os seus problemas e 

preocupações lá fora ... e permita-se relaxar... concentre-se na sua 

respiração... e permita que o ar entre e saia sem esforço... e deixe que o seu 

corpo se vá libertando em cada respiração... e em cada inspiração vai 

libertando sentindo paz... e em cada expiração... vai libertar-se dos 

problemas... e de todas as tensões do seu corpo.... não precisamos delas.... 

permita que o seu corpo relaxe em cada respiração... este é um momento 

para se libertar... de todos os pensamentos... de todas as ideias... de todas 

as preocupações... para onde você vai... nada disso existe.... nada disso 

existe... no aqui e agora... dentro do seu ser apenas a paz... 

Relaxamento: 

vamos agora relaxar o seu corpo... começando pelos pés... relaxe os seus 

pés... liberte toda a tensão que possa haver nos seus pés... tornando-os 

muito relaxados.... e muito pesados... e quanto mais pesados tornar os seus 

pés... mais profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em paz vai 

ficar... por isso permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo pesado... 

cada vez mais pesado...  
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agora relaxe as suas pernas...... liberte toda a tensão que possa haver 

nas suas pernas... tornando-os muito relaxadas.... e muito pesadas... e 

quanto mais pesadas tornar as suas pernas... mais profundo vai sendo o 

seu relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e 

está a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe as suas costas...... liberte toda a tensão que possa haver nas 

suas costas... tornando-os muito relaxadas.... e muito pesadas... e quanto 

mais pesadas tornar as suas costas... mais profundo vai sendo o seu 

relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está 

a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe a sua barriga...... liberte toda a tensão que possa haver na 

sua barriga... tornando-a muito relaxada....... e quanto mais relaxada tornar 

a sua barriga... mais profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em paz 

vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo pesado... 

cada vez mais pesado...  

agora relaxe os seus ombros... liberte toda a tensão que possa haver nos 

seus ombros... tornando-os muito relaxados.... e muito pesados... e quanto 

mais pesados tornar os seus ombros... mais profundo vai sendo o seu 

relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está 

a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  
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agora relaxe os seus braços... liberte toda a tensão que possa haver nos 

seus braços... tornando-os muito relaxados.... e muito pesados... e quanto 

mais pesados tornar os seus braços... mais profundo vai sendo o seu 

relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está 

a ficar com o corpo pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe o seu pescoço... liberte toda a tensão que possa haver no 

seu pescoço... tornando-o muito relaxado....... e quanto mais relaxado tornar 

o seu pescoço... mais profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em 

paz vai ficar... por isso permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo 

pesado... cada vez mais pesado...  

agora relaxe todos os músculos da sua face... liberte toda a tensão que 

possa haver em todos os músculos da sua face... tornando-os muito 

relaxados... e quanto mais relaxados tornar os músculos da sua face... mais 

profundo vai sendo o seu relaxamento... e mais em paz vai ficar... por isso 

permita-se relaxar.... e está a ficar com o corpo pesado... cada vez mais 

pesado...  

... e sinta as suas pálpebras pesadas... muito pesadas... e os seus olhos.... 

agradavelmente pesados... em seguida... sinta a sua testa relaxada.... e a sua 

cabeça também... enquanto continua a viajar tranquilamente para um 

estado cada vez mais pacifico... mais relaxado.... cada vez mais em paz.... 

permita-se relaxar....  
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(pausa	de	20	segundos)	

...	visualize-se	agora	num	dia	de	temperatura	muito	agradável	...	deitando-se	

de	costas	na	relva	de	um	lindo	jardim	...	a	sentir	o	cheiro	das	flores	...	e	

visualiza	um	pote	de	ouro	ao	seu	lado...	sentindo	calma	e	tranquilidade	...	e	

olhando	para	o	céu	...	observa	um	arco-íris	...	muito	brilhante	...	que	se	

começa	a	formar	do	outro	lado	do	horizonte	...	e	levanta-se	e	chega	ao	meio	

do	céu	...	e	repara	que	esse	arco-íris...	vem	tocar	a	terra	na	zona	onde	se	

encontra	...	e	vem	fechar	onde	você	está	...	todos	os	raios	de	todas	as	7	cores	

...	vermelha	...	laranja	...	amarela	...	verde	...	azul	clara	...	azul	escuro	e	violeta	...	

viajam	na	sua	direcção	...	e	vão	atingi-lo	profundamente	...	este	é	o	fim	do	

arco-íris	...	e	você	está	lá	...	e	à	medida	que	esse	arco-íris	com	essas	7	cores	...	

com	esses	7	raios...	chegam	ao	pé	de	si...	sinta	a	poderosa	força	do	Universo	...	

que	o	faz	sentir	...	em	paz...	e	antecipando	a	profunda	transformação	que	irá	

acontecer	...	seja	o	que	for	que	possa	ter	acontecido	na	sua	vida	...	e	suas	

consequências	...	este	arco-íris	tem	o	poder	de	apagar	...	transformar	...	

regenerar	...	para	sempre	...a	sua	vida...	em	todos	os	planos	...	e	sinta	essas	

cores	envolver	a	sua	aura	...	e	a	presença	dessas	luzes	...	começam	a	circular	a	

sua	aura	...	a	uma	velocidade	estonteante	...	mas	sinta-se	calmo...	e	deixe	que	

a	transformação	ocorra	...	essas	7	cores	começam	agora	a	entrar	no	seu	

corpo	...	no	seu	ser...	deixe	que	essas	cores...	que	esses	raios	de	luz	...	

penetrem	o	seu	organismo	...	e	neste	momento	uma	cor	se	destaca...	a	cor	
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violeta	...	que	envolve	totalmente	a	sua	aura	...	visualize	toda	a	sua	aura	com	

uma	cor	violeta	...	e	sinta	a	sua	vibração	...	e	essa	ligação	...	que	vai	apagar	...	

transformar	...	toda	a	negatividade	...	toda	a	sujidade...	toda	a	marca	

emocional	que	transporta...	todas	as	mágoas	...	tristezas	...	irão	desaparecer	

consumidas	pela	força	da	chama	violeta	....	todas	as	raivas	...	negatividade	...	

rancores	...	serão	consumidos	pela	chama	violeta	...	veja	todo	o	seu	ser	

vibrando	com	esta	cor	violeta	...	e	sinta	a	dádiva	do	divino	....	do	Universo	...	

possibilitando	a	transformação...	como	uma	borracha	que	apaga....	que	se	

acende	nesta	chama	violeta	...	que	transforma	tudo	em	violeta	...	e	essa	luz	

violeta	transforma	...	e	queima	toda	a	densidade	...	em	luz	...	e	à	medida	que	

esta	força	de	luz	e	chama	violeta	vai	queimando	todas	as	marcas	de	uma	vida	

inteira	...	em	si	...	nos	outros	...	visualize	...	as	várias	situações	que	a	

incomodaram	...	totalmente	invadidas	por	esta	luz	violeta	...	visualize	

situações	...	desde	a	sua	infância	...	até	ao	dia	de	hoje	...	toda	a	sua	existência	

...	todos	os	anos	de	vida	....	envolvidos	por	esta	luz	violeta	...	e	sinta	a	sua	

transformação	...	vibração	...	violeta	...	uma	chama	violeta	....	concedida	pela	

força	superior	do	Universo	que	está	ligada	a	si	...	e	enquanto	vê	essas	

situações	envolvidas	em	luz	violeta	...	totalmente	violetas	...	vai	sentindo	a	

transformação	em	si	...	vai	sentindo	o	alívio	...	provocado	por	essa	

transformação	...	todas	as	marcas	de	uma	vida	inteira	desaparecem	...	

totalmente	...	de	uma	forma	permanente	..	queimadas	por	esta	chama	violeta	

...	para	sempre	...	reactivando	...	toda	a	energia	do	seu	ser	...	em	todos	os	
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tempos	...	planos	e	dimensões	...	a	regeneração	acontece	...	e	agora	todas	as	

cores	do	arco-iris	começam	a	circular	por	todo	o	seu	ser	...	todos	os	chacras	

começam	a	funcionar	...	rodopiando	...	fazendo	a	energia	fluir	...	e	à	medida	

que	os	vários	raios	do	arco-iris	o	circulam...	harmonizando	todo	o	seu	corpo	

energético	...	eis	que	uma	luz	se	acende	no	seu	coração	...	um	pequeno	

pontinho	branco	e	luminoso	como	uma	estrela	longínqua	...	mas	que	vai	

crescendo	...	e	ficando	maior	...	essa	luz	branca	cresce	agora	...	ela	contem	

todas	as	cores	do	arco-iris	juntas	....	e	cresce	mais	...	em	todas	as	direcções	...	

vindo	de	dentro	do	seu	coração	...	a	sua	luz	interior	vai	finalmente	começar	a	

brilhar	...	e	acende-se	...	e	expande-se	...	do	seu	coração	para	fora	...	e	neste	

momento	....	em	que	essa	luz	se	projecta	em	todas	as	direcções	...	essa	luz	sai	

do	seu	coração	e	vai	atingir	todas	as	áreas	da	sua	vida	....	todas	as	pessoas	da	

sua	vida	...começam	agora	a	ser	atingidas	por	luz	branca	...	apaziguadora	...	

tranquilizadora	....	(mais	situações	ou	pessoas	que	se	conheça	que	possam	

ser	importantes)	...	vão	sendo	atingidos	por	essa	luz	branca	...	novamente	no	

seu	ser	...	um	pulsar	branco	...	começa	a	acontecer	em	todos	os	seus	outros	

chacras	...	harmonizando-os...	agora	que	a	chama	violeta	consumiu	todos	os	

bloqueios	...	a	luz	começa	a	circular	livremente	...	e	as	cores	dos	chacras	...	do	

primeiro	ao	setimo	....	todos	os	chackras	...	harmoniza	e	desbloqueado	estão...	

...	a	visualizar	a	sua	vida	...	e	todas	as	situações	...	agora	que	é	outra	pessoa	....	

tudo	será	diferente	...	e	todas	as	situações	...	veja	como	tudo	é	diferente...	

observe	...		

(pausa	de	1	minuto)	



 

 pág. 43 

 

Agora...	lentamente...	conecte-se	com	o	seu	corpo...	com	a	sua	respiração...	

pois	vamos	começar	a	despertar...	respire	profundamente....	conte	

mentalmente	até	5	...	e	abra	os	olhos...		
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10	–	O	eu	confiante	

	

Fecha os olhos e concentra-te nos sons à tua volta... tudo o que ouves 

faz parte do ambiente ... que faz parte do tudo.... e deixa que esses sons 

façam parte do barulho de fundo enquanto passas toda a tua atenção para 

a tua respiração.... concentra-te só e apenas na tua respiração e deixa que 

tudo se vá... deixando o teu corpo relaxar... relaxar e desligar-se... deixando-

se afundar ... agradavelmente... suavemente... é tão bom sentir-se assim.... 

(mais lento e com mais pausas) 

...e deixa que os teus pés relaxem... se tornem pesados.... as tuas 

pernas... relaxadas.... as tuas costas... a tua barriga... o teu tórax... e repara 

como a tua respiração se tornou tão tranquila... e relaxa os ombros.... os 

braços... o pescoço... o queixo... as bochechas.... as pálpebras... que ficam 

agora pesadas... os olhos... a cabeça... a nuca... sinta o seu corpo todo 

relaxado... 

(pausa	de	1	minuto)	

Gostaria	agora	que	imaginasse	uma	versão	de	si....	confiante...	e	que	tem	uma	

vida...	que	é	o	resultado	desse	eu	confiante....	essa	versão	de	si	tem	tanta	

confiança...	que	é	admirado	por	todos...	e	imagine	como	seria	essa	vida....	
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Visualize	agora	que	esta	a	chegar	à	porta	de	uma	casa...	e	sabendo	que	

dentro	dessa	casa	está	essa	versão	confiante...	você	vai	agora	bater	à	porta...	

e	observe	enquanto	essa	versão	de	si	abre	a	porta....	e	entre...	veja	como	é	

essa	casa...	como	essa	versão	de	si	está	vestido...	que	objetos	tem	nessa	casa...	

e	olhando	para	ele....	sinta....	sinta	como	é	ser	assim	tão	confiante...	e	deixe	

fundir	dentro	desse	corpo...	para	que	sinta	como	é.…	ser	assim	tão	

confiante...	e	permita-se	trazer	essas	sensações	para	dentro	de	si...	para	que	

a	partir	de	hoje...	possa	usar	essa	confiança	na	sua	vida	(pausa	de	10	

segundos)...	no	seu	trabalho	(10	segundos)	...	na	sua	família...	(10	

segundos)...	nos	seus	relacionamentos....	(10	segundos)....	na	sua	vida	

social....	(10	segundos)...	e	em	tudo	o	que	precisar	(10	segundos)....	e	assim	

traga	agora	essa	confiança	para	o	seu	corpo....	e	respira-a	profundamente...	e	

à	medida	que	o	vai	fazendo	pode	começar	a	despertar...	para	esta	nova	vida	

confiante...(pausa	de	10	segundos)	...	respire	mais	uma	vez	fundo...	e	abra	os	

olhos	

 

	

 


