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ASTROLOGIA

Amor e relacionamento
na astrologia
A astrologia ajudando a entender melhor
como amamos e nos relacionamos

Nesta oportunidade vou falar sobre o amor e suas diferentes formas.
Sim, existem diferentes formas de amar. Procurando a palavra amor
no dicionário, encontramos significados como “interação psicológica
entre pessoas”, “atração afetiva ou física”, “afinidade” e “desejo sexual”.
Quando nos relacionamos com alguém manifestamos nosso amor
em forma de carinho, afeição, desejo, atração, paixão. Cada um de
nós tem uma forma própria de amar e demonstrar seus sentimentos,
além de amarmos de forma distinta familiares, amigos e amantes.
A Astrologia nos ajuda a identificar estas formas de amor, nossas
necessidades amorosas e a forma de demonstrá-las. Por meio da sinastria, técnica em Astrologia voltada ao estudo dos relacionamenCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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tos, podemos entender melhor o amor e as
relações.
A sinastria pode ser feita entre quaisquer
pessoas, em qualquer relacionamento (familiares, amorosos, profissionais). Estudando relacionamentos amorosos identificamos que uma relação pode estar baseada em diferentes sentimentos,
sendo que a primeira forma de identificação e a mais importante é a
observação do mapa natal de uma pessoa, que nos dá pistas importantes sobre sua forma de amar e se relacionar. O mapa astrológico
fornece informações sobre o que amamos, quais nossas necessidades
emocionais, o que precisamos para sentirmos segurança, quais nossos principais desejos afetivos e sexuais, que tipo de parceiro buscamos, o que esperamos dele e como agimos para conquistá-lo, entre
outras coisas. Podemos notar se existem dificuldades emocionais,
bloqueios ou travamentos nesta área, ou se é algo que flui naturalmente na vida daquela pessoa.
Estes diagnósticos são fundamentais para entender nossos relacionamentos. É comum ouvirmos dizer de alguém que sempre muda
de companheiro, mas os problemas e dificuldades sempre são os
mesmos. E isto acontece porque nós quem atraímos nossos relacionamentos amorosos, de acordo com nossas necessidades interiores.
Com isto em mente, podemos passar para a segunda etapa de uma
sinastria, que é a comparação de ambos os mapas. Isto porque quando interagimos com alguém, estamos relacionando duas estruturas,
ou seja, os mapas das duas pessoas estabelecem um relacionamento.
Com isto, cada pessoa provocará determinadas reações em nós, além
de podermos observar quais as afinidades existentes, bem como os
pontos de conflito. Mas sem dúvida é importante, antes da comparação, entendermos cada uma das pessoas, por meio de seus mapas
astrológicos.
Com a sinastria podemos analisar se um relacionamento amoroso é
baseado unicamente em atração e paixão ou se existem mais afinidades. É possível também avaliar a possibilidade ou não deste relacionamento durar. Verificamos se existe afinidade de crenças, valores,
gostos e necessidades ou se estas áreas sempre estarão em conflito, e
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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assim por diante. Também podemos avaliar
se as dificuldades estão ligadas ao casal em
si ou a cada uma das pessoas individualmente. Por exemplo, pessoas cujos relacionamentos sempre passam pelas mesmas dificuldades, ou que dificilmente conseguem
se envolver, possivelmente precisam identificar estes padrões em seus
mapas astrológicos e não projetar tais dificuldades em relacionamentos atuais. Nestes casos o padrão pode ser identificado com a Astrologia, que também nos ajuda a encontrar saídas para estas situações. Por
exemplo, alguém que tenha sentimentos de rejeição ou abandono no
mapa, tende a ter medo que isso aconteça em seus relacionamentos.
Com isso, possivelmente evitará as relações mais íntimas e intensas
para não correr o risco. Em alguns casos, ainda, existe uma desarmonia interna entre os desejos e a necessidade de segurança, outro exemplo possível de identificação através do mapa e que deve ser verificado
para que o amor possa fluir. Mas como nem sempre este processo é
consciente, irá sempre dizer que seus relacionamentos não vão para
frente, muitas vezes culpando o outro. Nestes casos, a pessoa deve ter
a consciência de suas dificuldades para que possa lidar com isso de
forma diferente e, assim, se relacionar de forma melhor.
A Astrologia sem dúvida nos ajuda, identificando onde estão os padrões e as dificuldades e nos oferecendo o “caminho das pedras” para
uma solução definitiva. Sabendo quais nossas necessidades e nossa
forma de amar fica mais fácil atrair alguém capaz de corresponder
às nossas expectativas. Assim, aumentam infinitamente as chances
de sermos felizes no amor. Afinal, quem é que não gosta de amar e
sentir-se amado? Mas o fundamental é nos lembrarmos que o amor
mais importante é o que sentimos por nós mesmos, pois ele vai se
refletir em nossos relacionamentos. Antes de tudo temos que nos
amar e notar que se não nos dermos o devido valor e um amor pleno
e verdadeiro, dificilmente outra pessoa o fará.
Texto colaboração de: Titi Vidal Astróloga da Astrobrasil - (11) 3255-5068
Jornal O Legado Nº 66
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AUTOAJUDA

A honestidade
O aspecto moral do caráter

Ainda que haja discordância entre a moderna psicologia e a filosofia
experimental sobre a congênita condição do ser humano, visto que
uns dizem que os primeiros impulsos da natureza são sempre bons,
não se podendo esperar nada de mal de Deus, de infinita Bondade,
e outros que se apóiam na filosofia teológica do pecado original, que
afirmam que todo o ser nascido, necessariamente se inclinará para
a maldade, uma atenta observação nos mostra que o caráter moral
do ser humano é distintamente peculiar em cada indivíduo desde a
infância, porque, se bem que as almas sejam essencialmente idênticas, na sua origem, tanto a do “rico” como a do “pobre”, nem todos
percorrem com igual velocidade e destreza o caminho da perfeição
que a sua infinita tarefa lhe impõe.
A fim de ilustrarmos tão grandes e profundas diferenças que desnivelam moralmente os seres humanos, mesmo os nascidos em comum, educados nos mesmos lares, pelos mesmos pais, ensinados
pelos mesmos professores e influenciados por iguais exemplos, você,
amiga ou amigo leitor, trouxe consigo ao nascer, a síntese da personalidade que o distinguirá dos seus semelhantes.
A maneira de andar, o tom de voz, a fisionomia, os gestos e as atitudes são revelações da sua personalidade física.
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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O talento natural, as aptidões, o predomínio das suas faculdades intelectuais sobre
outras e a diferente energia que atua em
cada uma delas, constitui a sua personalidade ou caráter mental.
Os impulsos que o inclinam alternativamente para o bem ou para
o mal, suas virtudes e vícios, suas qualidades positivas ou negativas
integram o seu caráter moral.
Esta variedade e distinção existem nas pessoas, sem, porém, levar
em conta a unidade fundamental da espécie humana, embora não se
encontrem duas fisionomias iguais inconfundíveis, nem dois timbres
de voz que não destoem, nem duas almas num mesmo nível moral.
Da observação destes fatos, que podem ser constatados a cada instante, resta acrescentar que você nasceu com um caráter moral distinto (com carmas, lições cármicas e darmas), e com plenas condições de se educar e aperfeiçoar.
Você nasceu perfeito, com bondade e maldade relativos e circunstanciais, e tem de batalhar sem descanso contra os incitamentos da sua
natureza inferior e as excitações do mundo que o rodeia. Porém, não
deve combater sozinho, valendo-se das suas próprias forças. Tem de
ter a auxiliá-lo, na infância e na juventude, o bom exemplo de seus
pais, a “santa” influência da família e as lições dos seus mestres; e,
quando adulto, os saudáveis ensinamentos da experiência da vida.
Para que em toda a sua integridade se manifeste o positivo aspecto
moral do caráter, é importante que se combine com os outros dois
aspectos, mental e físico, sem que nenhum dos três prevaleça sobre
os outros dois.
Que valor pode ter um homem de grandes faculdades intelectuais, de
rápida e fácil compreensão, conhecimento do mundo dos negócios,
bolsa de valores e das pessoas, de vigoroso caráter mental, se aplicar
todas as suas faculdades para fins escusos (qualquer semelhança com
certos políticos é mera coincidência)?
De que servem, no intercâmbio cultural, os elementos fortes, de saúde vigorosa, de proeminente musculatura, corpo bonito e sublimidade nas feições, além de outros atributos físicos, numa pessoa dotada
de maus sentimentos?
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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A princípio, diriam: maravilha! Mas é um
tolo, não serve para nada.
Em seguida, diriam: é tão inteligente como
perverso.
E, finalmente: é um belo animal.
“PROCURE SER UM ‘HOMEM’ DE VALOR, EM VEZ DE PROCURAR SER UM HOMEM DE SUCESSO”.
Análise comportamental do caráter
Antes de perguntarem, efetivamente, o porquê ainda não falei diretamente sobre o nosso assunto, a honestidade, creio ser por demais
importante uma análise mais acurada do assunto “caráter”. A complexidade do assunto é tamanha que nos livros que tratam das “qualidades inerentes ao sucesso”, o tema honestidade é completamente
abolido, visto ser por quase todos os estudiosos da matéria, quase
impossível encontrar alguém com esse predicado, com o que, é claro,
não concordamos em absoluto.
A fim de ilustrar o que estamos dizendo, e à guisa de esclarecimento
mais abrangente, recorremos ao famoso psicólogo americano, Maxwell Maltz, que em seu livro “Liberte sua Personalidade”, no capítulo VIII – Ingredientes da Personalidade –, cita o seguinte:
“Sentido de orientação, compreensão, coragem, caridade, amor próprio, autoconfiança e auto-aceitação”, são os ingredientes básicos da
pessoa íntegra e bem-sucedida.
No capítulo subseqüente, o Dr. Maltz nos dá o “quadro” dos elementos do fracasso: frustração, desesperança, inanidade, agressividade
(mal dirigida), insegurança, solidão (falta de “unidade”), incerteza,
ressentimento e vazio.
Por que será que não se escreve sobre o assunto? É por demais polêmico ou complexo? Será que as pessoas, ou melhor, os pensadores
e os escritores positivistas e mesmo os esoteristas não conseguem
referenciais em que se possam basear?
Bem, esse não é um problema nosso... E, por isso, antes de entrar no
assunto propriamente dito, estou certo que as questões do caráter,
14
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onde se insere o nosso tema, é por demais
extensa, complexa e deveras importante e,
assim, vou tentar dar uma base mais sólida
ao assunto, e para tanto vou recorrer a uma
história fantástica que bem ilustrará o “comportamento do caráter”.
Numa certa manhã de outono, na maravilhosa Florença, um pobre
cego esmolava à porta de uma igreja com seu fiel companheiro –, um
pequeno cão que ele tinha ensinado a sentar-se sobre as patas traseiras segurando na boca um velho chapéu desbotado, onde, de vez em
quando, alguma alma caridosa deixava cair uma moeda.
O quadro não era de todo desolador, visto que o dito mendigo tocava,
ou melhor, tentava tocar uma canção num velho violino desafinado.
Apesar da música, os freqüentadores do local pouca importância davam à dupla de “artistas”, passando por ambos sem
ao menos olhar para eles.
Porém, nessa manhã, sucedeu passar por ali um indivíduo que ao
ver o cego tocando seu instrumento, pediu-o emprestado, afinou-o,
e começou a tocar.
O espetáculo produzido pelo até então misterioso homem excitou
a curiosidade dos passantes que, pouco a pouco, foram formando à
sua volta um apertado círculo de espectadores.
A música era tão harmoniosa que todos estavam encantados em ouvi-la, e as esmolas foram tantas que o pequeno cãozinho mal podia
suportar o peso do chapéu.
Depois de executar várias passagens musicais, sob o aplauso delirante do público que se acotovelava, o desconhecido entregou o violino
ao mendigo e desapareceu apressado, deixando todos perplexos e
maravilhados, e a pergunta era uma só:
- Quem é esse músico maravilhoso?
Um dos presentes, um cavalheiro muito elegante, adiantou-se e
pegando o chapéu da boca do pequeno animal, estendeu-o ao
público, dizendo:
- Os senhores acabam de ouvir o maior violinista do mundo, o genial
Amard Bucher, e o espetáculo não foi de graça; por favor, contribuam para este pobre homem, assim como Bucher o fez.
É importante observar que o famoso violinista não deu um centa16
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vo sequer de esmola ao cego, mas com seu
talento e humildade, provavelmente transformou o dia daquele mendigo, no dia mais
feliz de sua vida.
A Honestidade
Os grandes homens são como as flores bonitas; crescem, apesar dos
excrementos que lhes atiram os invejosos e os imbecis.
Barbey d’Aurevilly
A honestidade que não combina com a falta de energia, desânimo e pobreza de espírito, excede em valor todas as riquezas e honras que o homem pode almejar. A honradez e a integridade de caráter valem muito
mais que as pedras preciosas e todo o ouro existente na Terra. É o principal combustível do ser humano. Dá crédito, convicção e autoridade.
Nada é mais gratificante para um homem do que se dizer que é honrado, honesto.
Um homem poderá ser um gênio na sua profissão, um bem sucedido
administrador; porém, o melhor da sua inteligência não tem comparação com a modesta, mas perfeita, honradez de caráter. Todas as
outras qualidades lhe são subalternas.
O homem reto, verdadeiro, sincero, de bons costumes, que abre as
portas do seu coração e do seu espírito, e nada têm a esconder ou temer, faz parte de uma minoria seleta que, sob o ponto de vista moral,
impele o progresso do mundo e impede o avanço da imoralidade. Tal
homem é facilmente reconhecido e, instintivamente, todas as portas
se abrem para ele e todos se afastam para lhe dar passagem.
O homem que, sem ser por teimosia, se mantém firme nos seus princípios, é sempre bem-vindo em qualquer meio social, porque é natural que todos confiem no homem honrado, honesto, que, em todas
as ocasiões que lhe aparecem, defende a justiça contra a iniqüidade.
Ninguém pode ter confiança em si próprio nem avançar um passo no
seu aperfeiçoamento, enquanto ocupar uma falsa posição e se esconder atrás da máscara da hipocrisia, porque a voz da sua consciência
pode, eventualmente, enfraquecer, mas não se extinguirá, e essa voz
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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lhe dirá que não passa de um farsante, um
canalha, e que as suas aparências iludem.
O mundo está organizado de tal forma que,
se uma pessoa quiser alcançar prosperidade duradoura e caminhar firme, sem grandes dificuldades para
o sucesso e para a felicidade, tem de ser honrado; porque, embora
pareça às vezes que o mentiroso, o ladrão e o hipócrita prosperam e
triunfam com suas sinistras maquinações, essa prosperidade é mais
aparente que real, porque, mais cedo ou mais tarde, a Lei inexorável
da Justiça Divina toma conta de si, e a sua ação pende, com absoluta
certeza, para desfazer a mentira e descobrir a falsidade e o roubo. Só
a verdade e a justiça conseguem a vitória final.
Todos nós conhecemos pessoas cuja integridade ninguém põe em
dúvida. Vivem pela honradez, na honradez e para a honradez. Está
em todos os seus atos, refletem-na no seu rosto, exprimem-na nas
suas palavras, proclamam-na às suas obras, enchem com ela o seu
caminho e irradiam-na de todo o seu ser.
Porém, nem todos têm o verdadeiro conceito de honradez. Alguns
são adoradores tão apaixonados do “bezerro de ouro” que a idéia da
honradez anda sempre aliada à de dinheiro ou riqueza material.
O conceito de honradez é muito mais amplo. Para se ser verdadeiramente honrado, é necessário sê-lo nos pensamentos, ter a consciência do trabalho bem feito, ser honesto consigo próprio e sincero no
seu modo de proceder. Honradez quer dizer integridade de alma e
de intenção. Significa exatidão nos atos, traduz perfeição e justiça. A
honradez tem de ser completa. Não há honradez por partes. Aqueles
que, por exemplo, pagam fielmente as suas dívidas e, em troca, roubam o empregador, na qualidade ou na quantidade do trabalho, não
são, é claro, honrados.
O caráter está no interior do homem e a reputação está fora. O caráter do homem é o que a realidade nos apresenta; a reputação é o que
a gente julga que é.
Todo homem deve sentir que existe em si alguma coisa inacessível ao
suborno e que a influência não pode comprar, qualquer coisa que não se
vende nem se corrompe por nada deste mundo, e pela qual, se preciso
for, daria a vida, a fim de mantê-la incólume.
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Há alguns que são muito honrados enquanto
não se lhes depara ocasião de o deixarem de
ser, como a prata continuará indefinidamente
no estado “sólido”, até ser submetida aos 955º
de calor. Porém, logo que a tentação atinge, em intensidade, o ponto crítico da fusão, fundir-se-á a honradez do homem que resistia às tentações
de menor intensidade.
Para fechar com chave de ouro este capítulo, vou contar uma história
que li no excelente livro de Alexandre Rangel; “As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos”, a história: “A Flor da Verdade”:
No ano 250 a.C., na China Antiga, certo príncipe da região de Thing
Zda, no Norte do país, estava para ser coroado imperador, mas, de
acordo com a lei, deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer
uma “disputa” entre as jovens da corte para saber qual se achava digna
de sua auspiciosa proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que
receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e lançaria
um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza,
pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor
pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se
ao ouvir que ela pretendia ir à celebração. Indagou-lhe, incrédula:
- Minha filha, o que acha que fará lá? Estarão presentes as mais belas
e ricas moças da corte. Tire essa ideia insensata da cabeça. Eu sei que
você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura.
A filha respondeu:
- Não, minha mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Sei que
será difícil ser a escolhida, mas esta também será a minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe; isso
já me torna feliz.
À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais
belas moças, com as mais belas roupas e joias, e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio:
- Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de
seis meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa
e futura imperatriz da China.
A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele
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povo, que valorizava muito a especialidade
de “cultivar” algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos, dentre outros. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha
muita habilidade na arte da jardinagem, cuidava com muita paciência
e ternura daquela semente, pois sabia que, se a beleza das flores surgisse na mesma intensidade de seu amor, ela não precisava se preocupar
com o resultado.
Passaram-se três meses e nada surgiu. A jovem tentou de tudo, usou
todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido e dia-a-dia
ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Passaram-se os seis meses e nada havia nascido.
Consciente do seu esforço e dedicação comunicou à sua mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio, na data
e hora combinadas, pois era a oportunidade de passar mais alguns
momentos na companhia do ser amado. Na hora marcada, estava lá,
com seu vazo vazio, bem como todas as pretendentes, cada uma com
uma flor mais bela do que a outra, de todas as mais variadas formas e
cores. Ela estava absorta, pois nunca havia presenciado cena tão bela.
Finalmente chegou o momento esperado: o príncipe chegou e observou cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção e, após
passar por todas, uma a uma, ele anunciou o resultado e indicou a
bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as
mais inusitadas reações. Ninguém compreendia por que ele havia
escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, ele esclareceu, apontando para a jovem:
- Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar
uma imperatriz – a flor da honestidade – pois todas as sementes que
entreguei eram estéreis...
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 Nº 61
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Iniciativa

Para que qualquer projeto, empreendimento ou realização imaginada pelo homem dê certo, deve conter uma boa dose de criatividade,
confiança em si próprio, e uma maciça dose de iniciativa.
A vida está sempre observando aqueles que tem iniciativa; porém,
é muito mais comum do que se imagina, encontrarmos pessoas que
por timidez (que é um tipo de medo que pode ser curado), apesar
de serem competentes profissionalmente, deixarem de realizar seus
intentos, seus objetivos.
Alguns ficam parados, estáticos, por falta de iniciativa! Tais elementos só andam movidos pela vontade alheia, sendo “bonecos” tipo
marionetes, que os usam como lhes bem entendem. Tais pessoas julgam-se incapazes, incompetentes para levar avante seus projetos e,
assim, precisam da ajuda ou da consulta de terceiros, sempre lhes
impondo suas ideias e opiniões, pois se consideram totalmente impotentes para traçar suas metas e desenvolvê-las a contento.
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Também conhecemos inúmeras pessoas
que passam a vida inteira a desperdiçar a
sua energia, fazendo projetos e construindo castelos que nunca sairão do papel, pois
essas pessoas estão sempre esperando que
alguma coisa aconteça para iniciar a sua caminhada, como ganhar na loteria, receber uma herança, uma indenização ou achar um sócio que financie o seu “projeto”.
Claro, essas pessoas tendem a ficar onde estão, pois os seus desejos
estão calcados em fatos estranhos à sua vontade, fora do seu alcance,
dependendo mais dos outros do que de si própria.
O professor Percy Johnston da Universidade de Michigan EUA, nos
dá uma perfeita análise do que acabamos de dizer quando afirma: “O
único impulso verdadeiramente eficaz, é aquele que se dá impelido
pelos próprios méritos”.
Por isso, caso você tenha algum plano que pretenda por em movimento (espero sinceramente que sim), COLOQUE-O JÁ, NESTE
INSTANTE EM AÇÃO, não esperando que as circunstâncias o favoreçam, mas fazendo acontecer as circunstâncias. Você se surpreenderá com os resultados.
Ah! Você descobrirá que tem mais capacidade do que imaginava.
Minha amiga e meu amigo leitor, na vida há sempre um lugar reservado para seres humanos que dispõem de espírito de iniciativa, e,
portanto, você não deve ter medo de se manifestar tal como é, pois
como nos diz Marden, originalidade é vida, e imitação, morte.
Para que você obtenha êxito em qualquer atividade, deve ter espírito
inventivo, confiança em seus projetos, originalidade e iniciativa, dotes estes que são a consequência de um aperfeiçoamento individual.
É fácil reconhecer o mérito de quem se atreve a pensar por conta
própria, que emprega métodos originais, sem medo de se mostrar tal
qual é, e não como uma cópia do outro.
Você quer ser bem sucedido? Levante a cabeça. Encare todas as pessoas de frente, sem medo, mas também sem arrogância ou tom de desafio. Por muito pobre que você seja, que suas roupas sejam remendadas
ou esteja desempregado, não tenha lar ou amigos, você deve mostrar
aos outros que sabe se respeitar, que tem fé em suas convicções e que,
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apesar das dificuldades do caminho, segue
calmo e confiante para a vitória.
Existem milhares de pessoas que aparentam prosperidade e, na verdade, são como
gado, sendo tocadas por outros em todas as
suas realizações, e poucos são capazes de se
separarem dessa massa vulgar e fazer alguma coisa extraordinária.
O hábito da grande maioria das pessoas só trabalhar conforme as
instruções recebidas, como se lhe tirassem da mão a caneta ou a ferramenta, ou a espera de que lhes digam o que tem de fazer e de que
maneira, é um obstáculo terrível no caminho do sucesso.
Pelo contrário, a iniciativa, quando planejada convenientemente, impulsiona o ser humano para frente e abre as portas da prosperidade.
A pessoa que confia na “sorte” ou espera a ocasião mais propícia, sem
nada fazer para provocá-la, com certeza não irá muito longe neste
mundo. Já o homem de iniciativa, mesmo que tropece em alguma
pedra na sua caminhada, irá muito mais longe e na grande maioria
das vezes, alcança o fim desejado.
É comum nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, acontecerem acidentes e que fazem juntar dezenas de pessoas levadas pela
curiosidade e que ficam completamente petrificadas, nada fazendo
de útil numa ocasião em que se tornaria necessário o seu auxílio.
Apenas um ou dois dentre eles, têm a iniciativa e a competência para
agir à altura das circunstâncias.
Se não, vejamos:
Numa tarde de inverno do ano de 1869, ao passar por Wall Street,
Thomas Alva Edison, o nosso conhecido inventor da lâmpada incandescente, viu uma pequena multidão às portas da Gold & Stock
Company que, por meio de indicadores automáticos, expunha ao
público, em tiras de papel, as cotações da Bolsa de Valores. Acontece
que o mecanismo dos indicadores havia emperrado, e o Dr. Laws,
gerente da organização, estava desesperado, sem saber o que fazer.
O que você vai ler agora, minha amiga e meu amigo, é a
demonstração prática que não basta querer para poder, mas
sim, que é necessário saber, para aproveitar as ocasiões e
vencer as circunstâncias de momento.
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Thomas Edison nasceu com aptidões para
as ciências experimentais, porém, teve de
desenvolvê-las pelo perseverante exercício
da vontade. Se não fosse a sua vontade determinante, se não fosse o fato de querer o
ser mais do que um simples jornaleiro ou
funileiro, jamais poderia teria aproveitado a ocasião que lhe proporcionou aquele incidente da Wall Street.
A sua determinação e iniciativa diante daquele fato, foram fatores
determinantes para o destino da sua vida. Intuitivamente, Edison se
lembrou de que, naquela situação crítica, o gerente da empresa aceitaria qualquer ajuda que fosse para se livrar do problema e, com total
confiança em si mesmo, rompeu por entre o povo, entrou no edifício
e dirigiu-se ao gerente, dizendo-lhe:
- O senhor não precisa ficar preocupado. Em minutos tudo voltará
ao normal. Se os indicadores, não estão funcionado eu me comprometo a fazê-los funcionar.
- E quem é o senhor?
- Eu sou Thomas Edison, mas neste momento o meu nome não tem a
menor importância; valem mais as minhas mãos do que o meu nome.
- Pois então não perca tempo; nada se perde em experimentar, mas
por favor, não deixe o apare-lho ficar pior do que ele está.
- Acredite, eu o consertarei – disse Edison, olhando o gerente de uma
maneira que o agradou.
- Vamos lá, jovem! – acrescentou o Dr. Laws, com um leve
sorriso nos lábios.
Edison, com efeito, meteu mãos à obra e em menos de vinte minutos
pôs os indicadores a funcionar perfeitamente. O Dr. Laws abraçou o
jovem com paternal carinho e disse-lhe:
- Você, meu amigo, não sai mais daqui. Desde já fica encarregado de
lidar com os indicadores e receberá um salário de 300 dólares por mês.
É importante dizer que nessa época Edison tinha apenas 22 anos, pobre e faminto, sem ter um único centavo no bolso, e sem saber onde
iria dormir naquela noite fria de Nova York.
Em princípio ele julgou que o gerente estivesse fazendo uma brincadeira ou uma gozação (de mau gosto, é claro); mas, ao se certificar
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de que era garantida a proposta, aceitou
prontamente, comovido. Porém, em vez
de se dar por satisfeito com aquele triunfo, que para a maioria representa-ria a
conquista final das suas ambições, Edison
continuou a ser infatigável nas suas experiências, até que deram como resultado a construção de um indicador automático muito mais simples, mais exato, mais perfeito e
seguro do que o que estava em funcionamento.
Certificando-se do invento de Edison, Laws chamou-o ao seu escritório e perguntou-lhe:
- Quanto o senhor quer pela sua patente?
Em princípio Edison pensou em pedir 5 mil dólares; mas como era
homem de caráter reto e justo, achou aquela quantia exorbitante, fazendo somente um leve movimento com os ombros, como dando a
entender que não sabia avaliar a sua invenção.
Nisto, o gerente, com um ar quase suplicante, perguntou-lhe:
- O senhor ficaria satisfeito se lhe desse, 40 mil dólares?
Edison julgou não ter ouvido bem; mas, uma vez repetida a oferta,
aceitou e recebeu logo um cheque de 40 mil dólares, com absoluta
liberdade de se estabelecer por conta própria, se assim o desejasse.
Com esse dinheiro, o futuro maior inventor do mundo construiu as oficinas de Newark. Contava, então, 23 anos. A era dos
seus extraordinários inventos (precisamente 1295) e ruidosos
triunfos iam ter o seu início.
O homem de iniciativa traça o seu caminho segundo o seu modo de
ver e coloca-se num plano superior aos dos seus precursores, distinguindo-se da vulgaridade.
Aqueles que têm a capacidade da observação do comportamento humano, notam que certos homens têm uma espécie de instinto que os
leva a proceder no momento oportuno. Tem o preciosismo dom da
oportunidade que é um dos mais importantes fatores do êxito.
Baseado nesse ponto de vista, um homem determinado, empreendedor, corajoso, sem medo do que os outros possam dizer dos seus
projetos, ainda que cometa erros, contanto que os saiba corrigir e
não os cometa novamente, é preferível ao homem de caráter tímido,
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preguiçoso, incapaz de um gesto sem ouvir
a voz de comando, como o dessas criaturas
a quem, depreciativamente se costuma chamar de “pobres diabos”, ou qualquer outro
adjetivo depreciativo.
A vida em si mesma, não é mais do que
a atividade espiritual manifestada pelos atos da inteligência e do
corpo; porém, essa atividade deve ter por finalidade o constante aperfeiçoamento em todos os ramos da vida humana. Ainda
que muitas vezes, você tropece e caia no caminho, não deve se
deixar ficar caído no chão, sem fazer um gesto para prosseguir,
com medo de tornar a tropeçar e a cair, porém deve considerar
os erros, os tropeções e as quedas como um incentivo na dura
caminhada rumo ao aperfeiçoamento.
Se você for falho de iniciativa, embora as outras qualidades sejam latentes, será como o automóvel último tipo que está parado
por falta de combustível. O carro é lindo, mas de nada servirá se
não lhe colocar combustível.
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 Nº 65
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A preocupação
Não há repouso para o homem que encara com preocupação o futuro.
Aguardando o futuro, perde o presente de que poderia gozar. O sentimento de haver perdido e o medo de perder são dois estados igualmente dolorosos para a alma.
Sêneca

A preocupação com o fracasso, com o desemprego, com a falta de
amor, de amigos, de dinheiro para pagar as contas, da doença que
ainda não veio, “mas que com certeza virá”, infesta o espírito de milhões de pessoas no mundo inteiro.
A preocupação nada mais é do que medo. E o medo provoca a dúvida, elimina a coragem e paralisa a iniciativa. Só não pode aquele que
não quer, porque em quase tudo na vida, querer é poder.
Você, amiga e amigo leitor, sabe qual é a diferença que existe entre o
ser humano que pensa que pode e o que se convence de que não pode?
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A diferença é espantosa! A nossa moderna
civilização (que está cada dia mais evoluída
em todos os aspectos –, mesmo que muitos não concordem), foi criada por homens
de fé e de determinação, homens seguros e
certos dos seus altos desígnios e ideais. Já os
fracassados, ou são preguiçosos, ou são fracos de caráter, ou não têm
o mínimo de crédito, motivado pela sua maneira de pensar e de agir;
são aqueles que temiam o aspecto do fracasso, da falência, da derrota
que estava por vir.
A preocupação com a derrota (antes de ela existir de fato), rouba aos
homens parte das suas faculdades positivas e inerentes aos seres humanos superiores, elementos esses sem os quais o homem nada vale.
É a diferença entre a mediocridade e a excelência, entre o máximo e
o mínimo, entre o esforço positivo e esforço negativo. Se você se preocupar com algo que ainda não aconteceu ou agir negativamente em
todos os aspectos da sua vida, tem a falência e a derrota declarada,
ou seja, está agindo de forma contrária à sua criação, que outra não é
senão a prosperidade, a saúde, a felicidade plena.
“Você deve constantemente se lembrar que somos todos uma só
unidade mental. Pertencemos à grande inteligência cósmica, que os
nossos pensamentos estão em comunicação permanente com pensamentos alheios e constantemente trocam as suas influências”.
Há pessoas que vivem em constante ebulição ou preocupação: ou
porque o trânsito está caótico (na cidade de São Paulo isso é mais
do que normal) e não vão conseguir chegar a tempo em um cliente, ou que vão perder o avião (antes de ter chegado ao aeroporto),
ou que vão perder o emprego (antes disso acontecer), ou porque
não tem fé no desfecho feliz de suas realizações. E, é claro, a sua
própria atitude mental atrai as próprias contrariedades, atrai tudo
aquilo que temia e se preocupava. Você deve constantemente se
lembrar que somos todos uma só unidade mental. Pertencemos
à Grande Inteligência Cósmica, que os nossos pensamentos estão
em comunicação permanente com pensamentos alheios e consCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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tantemente trocam as suas influências.
Alguém disse: “Os pensamentos são
magnéticos e têm uma freqüência.
Quando você pensa, os pensamentos
são emitidos no universo e magneticamente atraem todas as coisas semelhantes que estão na mesma freqüência.
Tudo o que é emitido volta para a fonte – você”.
Milhares de homens de negócios envelhecem precocemente por causa da terrível preocupação de um possível fracasso, de uma possível
falência. Muitos têm ótimos negócios, mas pouco capital para levar
avante seu projeto. Outros, têm dinheiro e até um bom produto ou
serviço a oferecer à comunidade, porém, falta-lhes a capacidade técnica e mercantil para negociar, a esperteza e previsão do empresário
de sucesso, ou seja, a vontade, a iniciativa e a perseverança que o
empreendimento necessita para ser bem sucedido.
A preocupação com o fracasso ronda atualmente em torno dos escritórios de milhões de empresários. A preocupação rouba o sono
e a paz de espírito, transformando os seres humanos mental e fisicamente em náufragos, e destruindo todos os meios que salvariam
esses empresários do abismo.
Empresários e trabalhadores se deitam à noite na sua cama com o espírito infestado de preocupações e medos – ou de algum desastre financeiro, da falência, e de toda a espécie de dificuldades monetárias;
e, todavia, quem os vê de dia, nos seus escritórios ou empresas, ocupados com o negócio, dão a impressão de serem fortes e vitoriosos.
E, contudo, não podem dormir. Passam noites de insônia e têm
pesadelos de pânico.
Veja você como é assombrosa a insinuação da coragem, da confiança
e da fé nessas pessoas; mas, quando eles se acham a sós, e especialmente na “calada” da noite, ei-las presas do medo e da preocupação,
e então se tornam inválidos por pensamentos de ansiedade e medo
sobre o futuro. Eles têm a clara noção de que não podem se mostrar
acovardados e apreensivos diante dos outros; mas, quando estão sozinhos no silêncio e na escuridão da noite, desanimamos e começam
a meditar, a sua imaginação torna-se cheia de tormentos e cai sobre
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eles uma nuvem de trevas e sombras. Nesse
estado, entra, então, o fantasma da falência,
da derrota e da desgraça.
A maioria das pessoas não está preparada para resistir às perturbações noturnas,
como de dia. Você é mais susceptível à noite. A sua imaginação é muito mais ativa,
mais lúcida. Todas as suas preocupações e todos os transtornos são
espontaneamente exagerados durante a noite e, por isso, você nunca deveria pensar em nada que não fosse belo, alegre e maravilhoso
nessa hora tão complicada. Para que você seja plenamente feliz, você
deve fechar a porta do seu espírito sempre que acabar as suas tarefas
diárias, e nunca deixar que a preocupação, seja ela qual for, tenha
acesso às suas diversões ou reuniões noturnas na sociedade, e nunca, sob qualquer condição, lhe dê acesso ao seu quarto de dormir.
Você deve colocar uma espécie de barreira nas suas preocupações,
canseiras e atribulações, enquanto se prepara para dormir, pois que
é no sono que se repara a beleza, a saúde e a força e nos refazemos e
predispomos para o combate do dia seguinte.
Um filósofo disse: “O que não fizeram os homens sob a pressão da
preocupação!” Ao longo de milhares de anos o ser humano não
aprendeu a viver condizentemente, nunca lhe forneceram um “manual de orientação” para que pudesse viver na sua plenitude, sem
ter que passar por tantas desgraças, por tantos vícios e, até em casos
extremos, tenham “vendido” a sua alma ao demônio para escapar do
monstro da preocupação.
Você amiga e amigo leitor, não pode imaginar a confusão e a ruína
que a preocupação causou à humanidade desde o seu começo. A
preocupação fez do gênio um medíocre, despedaçou corações e atrasou o nosso progresso em centenas de anos.
A energia despendida pela ansiedade e pela preocupação tornou, ao
longo dos anos, o ser humano débil fisicamente. É comum vermos jovens de 30 e 40 anos parecerem já velhos, decrépitos, sem vitalidade,
sem propósito e sem objetivo definido na vida, porque perderam a
sua preciosa energia em coisas inimagináveis, irreais, em quimeras e
fantasias que ouviram e leram em algum canal de televisão ou jornal.
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Ninguém que despenda sua energia nervosa em inútil ansiedade, pode aproveitar sua
força normal. A preocupação, ao longo dos
anos, tem impedido milhões de seres humanos de pagarem suas dívidas, destruindo
sua energia, arruinando sua saúde e enfraquecendo sua capacidade produtiva.
Você já ouviu falar de algum benefício que a preocupação deu ao
homem? Ela já ajudou alguém a sair do estado de pobreza? Alguém
já se curou de uma doença grave se preocupando? Ela já ajudou você
ou a quem quer que seja a pagar suas dívidas? Preocupação é como
tristeza: Não paga dívidas e não tira ninguém do buraco em que está
– ao contrário, afunda o ser humano ainda mais, transformando-o
em um ser inferior, em um ser imprestável para a sociedade.
Imagine-se, caro leitor, como sendo um comerciante varejista, dono
de uma loja de artigos para presentes. Num dado momento, após
uma auditoria, se descobre que um funcionário vem lhe roubando
diariamente ao longo de anos. Porém, como você é grande amigo da
família dele, conserva-o em seu estabelecimento. O que diriam os
outros funcionários e os seus familiares? Provavelmente que, além de
incompetente, você é burro! Entretanto, minha amiga e meu amigo,
você pode estar conservando na sua casa comercial mental, que é a
verdadeira fonte do seu poder, um ladrão infinitamente pior do que
aquele que rouba apenas dinheiro ou objetos materiais, um ladrão
que lhe rouba as energias, que lhe suga a vitalidade e lhe retira tudo
o que faz a vida digna de se viver.
Um ser humano preocupado não consegue absorver a energia
necessária para fazer qualquer tipo de trabalho de alta qualidade. A preocupação destrói a capacidade de concentração, fazendo com que o homem não consiga atingir o máximo de sua
realização. Um homem preocupado não pensa com clareza, não
tem o vigor nem a lógica necessária para desempenhar qualquer
tarefa superior. As suas células cerebrais se acham envenenadas
pela ansiedade e pela preocupação e, desse modo, nada, absolutamente nada de bom pode surgir dessa mente.
Se você imaginar que as suas células cerebrais são continuamente
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banhadas pelo sangue, e que, se esse sangue se acha sobrecarregado com o veneno
do medo, da ansiedade, da preocupação, da
raiva, do ódio, do ciúme ou da inveja, com
certeza poderá imaginar o quanto esses
pensamentos são prejudiciais ao seu cérebro, não é verdade?
A maneira mais fácil de afastar a preocupação, é se tornar alegre, de
ver sempre as coisas pelo lado positivo, e jamais se entristeça.
Você pode corrigir as causas da sua preocupação mantendo um padrão de perfeita saúde. A preocupação normalmente ataca os seres
humanos mais frágeis, aqueles que são fracos fisicamente, os obesos,
os hipocondríacos, os desesperados, os endividados e raramente os
fortes, aqueles que usam o sono como forma de reparação do corpo
para a jornada do dia seguinte, aqueles que praticam algum tipo de
atividade física, que se alimentam frugalmente e que são calmos e,
acima de tudo, alegres.
Quando você sentir que o medo, a preocupação e a ansiedade estão
prestes a tomar conta da sua mente, mude imediatamente de atitude!
Encha a sua mente de coragem, de esperança e de fé. Não dê força
a esses inimigos que aniquilam a sua felicidade. Expulse-os da sua
vida. Destrua-os! Você sempre poderá destruí-los, se conhecer o antídoto. Não é necessário ir muito longe; ele está aí, bem dentro de
você, à sua disposição. Lembre-se que o pessimismo não pode viver
com a alegria, a ansiedade, o desânimo e a preocupação com a coragem, e o medo com a determinação.
Espero sinceramente que você tenha compreendido o que acabou
de ler, pois dessa compreensão dependerá a sua vida futura – com
despreocupação – e na certeza que daqui para frente, a sua vida será
cada vez melhor!
Texto colaboração: Prof. Carlos Rosa - Ph.D em Patologia Social, Numerólogo Cabalístico e
diretor da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística - (11) 5584-7378
J ornal O Legado Nº 64
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Alegrar-se com o estudo dos
filhos. Você faria melhor?

Ouvi o sertanista Orlando Villas Bôas contar que, entre os índios,
as crianças são intocáveis e, durante anos, nunca assistiu a nenhuma
agressão contra elas. Quando os pais discordavam do que estavam
fazendo, em vez de agredi-las, conversavam com carinho até tirá-las
de um local ou de uma situação perigosa.
Nos sistemas tribais respeita-se muito quem ou o que a pessoa é.
Se um índio é mais preguiçoso, ele tem tarefas mais “fáceis”; se for
mais agitado, é orientado a dançar e a brincar; se é violento, para
extravasar a agressividade, ele é colocado em rodas onde se pratica
uma espécie de judô em que um tenta derrubar o outro; se é criativo,
aprende a desenhar; se é muito trabalhador, coleta alimentos. Portanto, nesses sistemas, se aceita a pessoa como ela é.
Os índios se contentam com aquilo que as crianças são e dão a elas
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liberdade para aprender. Nas culturas tribais, as crianças de 2 a 5 anos aprendem
tudo o que e necessário para que possam
viver, porque são naturalmente curiosas
para aprender.
Em nosso sistema educacional, isso muitas
vezes é negado. Programam-se crianças-robôs, ensinadas a pensar
igual a todos, segundo a mesma filosofia de educação. Assim é o sistema, mas você pode fazer ao menos um pouco do seu jeito.
Conheço professores que adorariam despertar ensinamentos novos
em seus alunos, mas não conseguem porque os “ministérios da Educação” dão programas preestabelecidos que devem ser cumpridos.
Quando eu frequentava a escola, sempre fazia muitas perguntas pessoais aos professores e desse modo fazia com que eles mudassem
o programa preestabelecido. Adorava ouvi-los contar suas experiências de vida, o que sentiam, falar de suas lições de vida, hobbies,
viagens, algo prazeroso.
A palavra “educação” tem origem no latim educare, que significa
“trazer para fora”, e não socar para dentro uma série de informações.
A célebre pedagoga Patrícia Sun defende a idéia de que as escolas
deveriam dedicar muito mais tempo ao “fantasiar construtivo”, estimular a criatividade.
O programa preestabelecido é entediante, repetitivo. Não se fantasia,
não há criatividade. O bom aluno não “cria caso” e fica anos, sentado numa cadeira escolar, durante uma parte prazerosa da vida, para
aprender coisas muitas vezes inúteis no dia-a-dia.
Nunca entendi nada sobre algumas matérias, levantava a mão várias
vezes e sentia o descontentamento do professor. Não entendia por
que deveria decorar aquilo. Não entendia por que as pessoas ficavam
descontentes comigo quando eu tirava notas baixas.
A criança finge sabedoria, faz cara de que está entendendo tudo. Hoje,
até a estrutura arquitetônica das escolas lembra uma prisão. Devido
a essa repressão, há rebeliões em alguns desses estabelecimentos de
ensino das grandes cidades, chegando até ser perigoso frequentá-los.
Há 130 anos, em países agrários os jovens estudavam cinco anos em
média e já trabalhavam. Em 1900, aumentou-se o currículo escolar
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para oito anos. Em 1920, para dez anos; em
1930, para doze anos; de 1947 em diante,
para 16 anos, contando-se o ensino superior. Hoje existem pós-graduações, MBA,
doutorados, etc.
Antropólogos acreditam que, se os jovens
não fizessem o ensino médio e o superior, milhões deles “inchariam”
o mercado de trabalho. Assim, é interessante fazê-los permanecer
fora do mercado, estudando nas escolas, que, segundo Alan Cohen,
são “um pouco mais que creches nas quais os alunos não aprendem
o que querem da vida, mas o que não querem, não ficam sabendo
quem são, mas o que o sistema espera deles”. Imagine um músico,
um artista, alguém que tenha amor pelas artes ou alguém que goste
de exercícios físicos, jardinagem, religião e seja obrigado a aprender
química - tabela periódica, por exemplo -, física e operações matemáticas - divisão de fração, regra de três, raiz quadrada -, organização social e política brasileira (OSPB). Para que isso serviria?
O que você aprendeu na escola e usa em seu cotidiano? Do que
aprendeu, o que lembra? Nada? Quase nada? Um pouco? Tudo? E
será que não fazem falta para você o lúdico, a brincadeira, os namoros, as viagens que deixou de fazer?
A indústria da educação faz com que se gastem 20 bilhões de dólares
anuais para pagar cursos superiores, livros escolares, lanches, transportes, computadores. E quem são os donos das escolas superiores?
Monges budistas mendicantes ou bilionários?
Pense que, para seu filho conseguir sobreviver no mundo, muitas vezes não são necessários anos de aprendizado, mas sim estímulos para
que aprendam sempre mais o que desejarem, com orientação, mas
sem imposição. Já que, para as crianças não entrarem no mercado de
trabalho, temos de mantê-las distraídas e ocupadas, será que não haveria alternativas prazerosas? Existe trabalho para o aluno formado?
Muitos estudam tanto, mas, depois de formados, trabalham para alguém porque não sabem se virar sozinhos e não se sentem seguros
para criar nada. Há pessoas que, depois de formadas, sonham ser
funcionárias públicas para ter mais segurança de emprego e se aposentar com certa tranqüilidade. Tudo isso para quê? Se você gosta
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dessa situação, ótimo; se não, trabalhará
toda a vida sem prazer algum. Qual o sentido de exercer uma profissão sem coração
e prazer?
Repito: seja mais tolerante com seu filho,
não se importe tanto com suas notas nem
com o que decorou. As crianças têm o desejo natural de experimentar, conhecer, vivenciar. Não ensine apenas como decorar milhões
de datas, nomes, histórias, números que o obrigam ao ato, esse sim
criativo, de colar.
Estudos mostram que as crianças deveriam começar a decorar a partir dos 13 anos, mas, antes disso, aprender o que desejam, ler muito,
criar, brincar, desenhar, jogar, interagir, sociabilizar-se.
Dê liberdade para seu filho ser o que quiser, para ele explorar o mundo. Nós vemos quanto as crianças são felizes quando toca o sinal da
última aula e então podem ir para casa brincar ou simplesmente sair
para o recreio.
Conheço pais que têm filhos excepcionais - autistas ou com síndrome de Dawn - e aprendem a amá-los como eles são, aprendem a
praticar o contentamento com os filhos. E conheço outros pais tão
exigentes com os filhos que nunca estão contentes com nada. Por que
exigem tanto dos filhos?
O consagrado escritor e ecologista Daniel Quinn acredita que, para
educar crianças contentes, o ideal seria algo parecido com um circo-escola que unisse arte, teatro, dança espontânea, artes marciais sem
competição nem faixas coloridas, escola de escritores, de cinema, de
criatividade, de carpintaria, culinária e um pouco da “escola normal”,
só que sem notas, sem nenhum tipo de comparação, de competitividade, onde tudo fosse aproveitado, onde se pudesse “curtir” mais
a vida. Enfim, um local onde se pudesse trocar a física pelo teatro, a
química pela dança e celebração, o latim - que há algum tempo era
obrigatório nas escolas - por aulas de sedução no namoro ou culinária (que será utilizada por toda a vida), por aulas sobre como “viajar”
pela vida com mais qualidade ou sobre como respeitar e cuidar da
natureza e dos animais.
Osho ensina que a educação não deve ter nenhum tipo de prova Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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prova é comparar um com o outro. Deve
apenas ter observações dos professores,
com todos os alunos sendo aceitos como
são, pois alguns aprendem rápido e outros
mais lentamente. Nenhuma nota, comparação, competitividade, inferioridade ou
superioridade, nenhuma preocupação com o futuro (especialmente
com o vestibular), mas sim com o presente, nem seriedade.
As escolas deveriam ser o lugar para o humor, a brincadeira, as aulas
sobre a arte de viver, com ensinamentos para que pudéssemos ser
felizes e risonhos, ter essa dimensão do contentamento, em vez de
aprender a competitividade, a “ser o melhor da classe” ou passar em
primeiro lugar no vestibular. Imagine a vida de uma criança rotulada
como “uma das piores da classe”!
É essa mentalidade de segregação, de discriminação entre “melhores” e “piores” que a escola tradicional constrói, valorizando apenas
aqueles que pensam e agem de acordo com o que a sociedade impõe
como “certo” e marginalizando os alunos cujo comportamento destoa do “padrão”.
É claro que não me refiro a nenhuma forma de comportamento ilícito, como a prática de atos que prejudiquem a nós mesmos e ao próximo, mas as ações que saiam daquilo que acreditamos como normais
e gerem novas formas de pensar e criar uma sociedade menos desequilibrada e mais justa.
Também deveríamos aprender nas escolas a nos comunicar melhor
com os outros e com nós mesmos, de modo que não mais existisse
o “melhor” nem o “pior” da classe, mas para que todos pudessem
desenvolver seus dons colaborando uns com os outros.
Sabemos do estresse gerado pela simples idéia de fazer uma prova,
por causa do medo de ser reprovado, tomar bomba. E de ser rotulado
como o pior.
Tive formação inicial em uma das escolas mais retrógradas, antilibertárias e limitadas do Brasil. Essa escola é famosa e freqüentada
pelas mais altas classes sociais do país, mas foi nela que aprendi a
desgostar do estudo e a ser uma criança infeliz. Assim como a maioria dos meus colegas.
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Infelizmente, em pleno século XXI, quase
nada mudou nesse aspecto. Tanto a escola
quanto a família continuam a cobrar das
crianças e dos jovens valores que estimulam a competição, em lugar da cooperação,
alimentando cada vez mais o descontentamento e a infelicidade das pessoas.
Que tal buscar o contentamento com os filhos da forma mais simples
possível? Eis algumas maneiras muito naturais e amorosas:
• Os pais que buscam transmitir valores de contentamento aos filhos
os ensinam a fugir da rotina e da dependência, trocando esses valores por entusiasmo e independência.
• Esses pais constantemente os beijam e abraçam como forma de trocar toques físicos com carinho.
• Estimulam nos filhos a responsabilidade, que é a habilidade de encontrar respostas para a vida.
• Escutam o que os filhos têm a dizer, e não reprimem como forma
de humilhá-los.
• Procuram valorizar suas habilidades e não ficam investigando seus erros.
• Chamam os filhos de nomes carinhosos, e não de apelidos
que os rebaixem.
• Aceitam seus amigos e sabem respeitar suas escolhas.
• Valorizam as vocações dos filhos, e não o que querem que sejam.
• Têm como missão transmitir valores de auto-imagem, confiança,
auto-estima, amor-próprio.
• Aproximam os filhos de valores ecológicos e do contato com a natureza, evitando os centros de compras e o estímulo ao consumismo.
• Dizem sempre “faça do seu jeito”, em vez de “faça o melhor possível”.
• Não dão tanta importância a notas, e sim ao interior da criança, a
seus sentimentos e pensamentos.
• Ensinam os filhos a cuidar da própria saúde.
• Não os comparam com ninguém nem permitem que sejam escravos do relógio.
Assim agindo, os pais alimentam nos filhos valores como serenidade,
meditação, alegria, prazer de namorar e de gozar a vida, necessidade
de buscar a própria aprovação, e não a que vem de fora.
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Reflexão
O que seu filho precisa fazer para você ter
contentamento com ele?
Que frustração pessoal você projeta em seu
filho?
O que você exige demais dele?
Que perfeição a sociedade colocou na sua cabeça que você exige dos
outros, principalmente dos seus filhos?
Koan
Que perfeição você busca em você?
Que perfeição você busca nos outros?
O que é a perfeição?
Ditado Zen: um coelho é um coelho, é um coelho!
Um cachorro, enquanto cachorro, é um iluminado?
Você, enquanto você, é um Buda?
Fonte: Livro – Quero mesmo é ser feliz - Autor: Otavio Leal - Editora: Alfabeto
Texto colaboração de Otávio Leal (Dhyan Prem)
Diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800
Jornal O Legado Nº 64
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Calatonia - Toques Sutis
A palavra calatonia vem do grego Kalaó que indica relaxamento,
aquietamento e com isso a paz, que é um dos maiores objetivos das
práticas de Reiki. Uni a calatonia ao Reiki Tradicional nível III por
ser um fã dessa técnica profunda.
A Calatonia também chamada aqui de toque sutil é um método de
relaxamento profundo que busca harmonizar corpo, mente e emoções, idealizado pelo Dr. Petho Sándor, que consiste em manobras de
extrema delicadeza em áreas específicas do corpo, restabelecendo a
energia, equilibrando-a.
O Dr. Petho Sándor nasceu na Hungria, em 1916, formou-se médico
ginecologista e obstetra, trabalhando em diversos hospitais da Europa, principalmente durante a 2ª Guerra Mundial.
Desenvolveu e aprimorou a técnica dos toques e calatonia devido às
necessidades surgidas durante a guerra. Trabalhando na Cruz Vermelha, era necessário utilizar várias “improvisações” por falta de material
hospitalar e falta de medicamentos, como morfina, para aliviar as dores de amputações. Foi levado assim a procurar um recurso alternativo.
Sándor foi um estudioso de Jung e Willian Reich, trabalhou e pesquisou conceitos de couraças corporais e seus bloqueios emocionais,
percebeu que toques sutis no membro antagônico ao amputado produziam estímulos relaxantes que aliviam as dores.
Este método foi tornando-se famoso na segunda Guerra Mundial,
entre os soldados alemães, que o procuravam para aliviar as suas dores e todos os traumas causados pelas batalhas. As somatizações (doenças criadas a partir do estado de estresse emocional) fizeram com
que ele se interessasse pela neuropsiquiatria.
Sándor veio para o Brasil em 1949, estabeleceu-se em São Paulo e
dedicou-se por completo a psicologia clínica e ao ensino.
Durante este período, desenvolveu e aprimorou técnica no atendimento psicoterápico, percebendo um grande progresso terapêutico
que se tornava impossível através somente da verbalização.
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Notou que os toques proporcionavam uma experiência multisensorial através de imenso potencial da sensibilidade da pele, liberando
um acúmulo de energia estagnada, principalmente nos músculos
lentos e harmonizando os fluídos corporais. Desenvolveu uma técnica que agia além das palavras, agia na comunicação física energética
e afetiva, funcionando para bloqueios psicossomáticos.
Na década de 80, a técnica se tornou mais famosa, por tratar de casos
de insônia, estresse, medo, depressão, etc.
Dr. Sándor dava aulas de relaxamento e sobre psicossomática em São
Paulo até falecer em 1992, deixando uma técnica fabulosa de cura
utilizada por muitos terapeutas corporais e psicólogos competentes.
Dicas
Nos casos de grandes distúrbios psicológicos ou uso de drogas, o uso
de toques sutis não é recomendável.
Durante a aplicação podem ocorrer lembranças, espasmos musculares, sensação de “queda”, comum no início de um cochilo, tonturas, etc.
É importante ressaltar ao cliente a necessidade de soltar-se completamente e manter-se imóvel, estabelecer um vínculo de confiança e
carinho.
Pode-se iniciar o trabalho pedindo para o cliente respirar profundamente e ao soltar o ar relaxar o corpo algumas vezes e depois deixar a respiração fluir naturalmente, assim como os pensamentos que
fluem sem interferência.
Qualquer pensamento ou lembrança que aflorar durante a aplicação
só poderá ser analisada por um profissional competente.
Cuidados básicos no ambiente de trabalho e atitude do terapeuta
* Lavar as mãos antes e depois do atendimento;
* Não utilizar jóias, relógios, pulseiras, etc.
* Controle a luminosidade do ambiente;
* Manter o ambiente limpo e aconchegante;
* Cobrir o cliente com lençol ou cobertor, dependendo da estação;
* Manter sempre uma mão em contato com o corpo do paciente duCompêndio do Legado Holístico - volume 3

47

Calatonia - Toques Sutis

rante as mudanças de posição. Só tirar a mão quando a outra estiver
apoiada na próxima área a ser trabalhada.
* Durante a aplicação dos toques sutis, a intuição e a percepção das
áreas que necessitam de tratamento. A leitura corporal é uma grande
ferramenta para perceber as couraças corporais, técnica esta, utilizada pelos terapeutas corporais e massoterapeutas.
* Após o término da aplicação, orientar o cliente a se movimentar de
forma bem lenta e consciente.
* Escolha músicas relaxantes e suaves.

Os toques sutis

1)
Técnica de Calatonia: utilizar os dedos indicados e o polegar sempre
na parte de baixo dos dedos dos pés. Tocar os dedos na linha das
cutículas. O toque deve ser o mais suave possível. Executar a técnica
nos dois pés simultaneamente.
Permanecer em cada dedo de 2 a 3 minutos
1º - Polegar e Indicador no 2º dedo
2º - Polegar e médio no 3º dedo
3º - Polegar e anelar no 4º dedo
4º - Polegar e mínimo no 5º dedo
5º - Todos os dedos no dedão em centinho.
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2)
Todos os dedos em cestinho na sola dos pés.

3)
Apoiar as mãos no tendão calcâneo, suas mãos servem de apoio aos calcanhares.

4)
Comece utilizando polaridade de
todos os dedos com um toque Sutil, no alto da cabeça. Manter em
média 3 minutos.
Compêndio do Legado Holístico - volume 3

49

Calatonia - Toques Sutis

5)
Utilize o Indicador e Polegar, fazendo movimentos circulares do centro do queixo o final da mandíbula.

6)
Polarizar com todos os dedos em forma de um centinho nas bochechas. Manter 3 minutos.

7)
Com todos os dedos faça toques sutis na região do pescoço.
50

Compêndio do Legado Holístico - volume 3

Calatonia - Toques Sutis

8)
Polarizar lado esquerdo da base do crânio com o dedo médio e mínimo (+) e o lado direito com o dedo (-) indicador ou anelar.

9)
Usa-se polaridade de todos os dedos com um Toque Sutil na região
das clavículas.

10)
Apoiar nas têmporas do lado direito com dedo (-), lado esquerdo
com dedo (+).
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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11)
Balançar o quadril com a mão direita, enquanto apóia no ombro com a mão esquerda.

12)
Mão esquerda no pescoço e direita no Hara (região do umbigo)

13)
Polarização na posição de frente. Mão esquerda lado direito, mão
direita lado esquerdo.
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14)
Deslize as mãos para a lateral
do abdômen e suba pelo tronco até as axilas.

15)
Continuação do movimento.
Como se desligasse a energia do Hara para o peito.

16)
Mão esquerda no ombro e mão direita nos quadris invertidos. Repetir a mesma posição do outro lado.
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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17)
Polegar esquerdo no centro das sobrancelhas. Polegar direito no umbigo, trabalhando os chakras Muladhara e o Ajña ao mesmo tempo
fazendo movimentar a energia que sobe pela coluna.

18)
Cestinho em todos os chakras. Mão esquerda apoiada no ombro e
mão direita em cestinho de baixo para cima, utilizando movimentos
circulares no sentido horário.
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19)
Circule suavemente na região do abdômen, ao redor do umbigo,
como o toque das borboletas.

20)
Segurar os dedos um por um e puxar na sua direção, levemente. Sem
utilizar força enquanto a outra mão apóia o cotovelo.

21)
Mão esquerda na mão direita. Mão direita no pé esquerdo nos dois
lados, invertendo as polaridades do outro lado.
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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22)
Mão esquerda no pescoço e mão direita apoiada no quadril, fazendo
movimento de vai e vem.

23)
Flexione a perna esquerda do cliente e pressione a sola do pé com o
polegar, enquanto a outra mão apóia nas costas.

24)
Dedo indicador na testa e dedo médio no cóccix, polarizando a energia da coluna.
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25)
Dedo indicador e polegar em cima, na lateral da coluna. Dedo médio e polegar embaixo, fazendo uma leve vibração com as mãos.

26)
Dedo indicador e polegar massageando toda extensão da coluna e
dedo médio da mão direita no cóccix.
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27)
Faça cestinha com todos os dedos unidos ao longo da coluna, em
cima década vértebra de baixo para cima. Mantenha a outra mão em
contato com o cliente.

28)
Massagear suavemente cada vértebra de baixo paracima, como se as
quisesse descolar das costas.

29)
Fazer vários movimentos com as mãos de preferência sobrepostas,
como se desenhasse um numero 8 na coluna.
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30)
Fazer calatonia nos dedos das mãos, igual aos dos pés da figura 1.
Extraído do livro “Estilos de Reiki” de Otávio Leal - Editora Alfabeto
Texto e imagens colaboração e responsabilidade de Otávio Leal (Dhyan Prem)
- Diretor da Humaniversidade (11) 5055-2800
Jornal O Legado nº 62
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Magia Hindu
Mantram Astrológicos
“Os falcões não comem javalis.
Os falcões comem pombos.
É uma lei eterna, é o dharma dos falcões.”
Mahabharata

Fascinado pelo enigma das estrelas distantes, pela grandeza do Sol
e da Lua, o homem hindu buscou nos astros explicações e respostas sobre sua própria existência. Transformou-os em deuses/deusas
e prestou-lhes culto.
Quando os mesopotâmicos desenvolveram os primeiros estudos astrológicos, logo detectaram que as energias que vinham do céu eram
bastante reais e perceptíveis. Não demorou muito para que a astrolo60
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gia começasse a ser difundida pelo mundo
todo. Estudiosos do assunto despontaram
na Grécia por volta do século III a.C. e em
Roma 200 anos depois. Egípcios e chineses também passaram a se dedicar ao tema
mais ou menos nessa mesma época. Mas os
indianos foram talvez os pioneiros da astrologia. Há textos do século IV a.C. que tratam do assunto. O Narad
Nadi e o Surya Siddhant, que tratam principalmente de previsões,
foram escritos há séculos e constituem até hoje importantes fontes
de pesquisa para o conhecimento astrológico.
É claro que a astrologia indiana tradicional, também conhecida como
védica, apresenta algumas lacunas conceituais e interpretativas que os
astrólogos de hoje, com seus numerosos recursos e conhecimentos
(como os de astronomia, no que se refere a cálculos, e da psicologia de
Jung que não só era um psiquiatra mas um Iluminado, quanto à análise da personalidade do indivíduo), já têm condições de aperfeiçoar.
Isso não significa, porém, que ela tenha um papel menos relevante.
Não fosse pelos antigos e sábios astrólogos hindus, atualmente não
teríamos sequer noção da astrologia cármica nem da real importância da astrologia como fonte de autoconhecimento e auxiliar no processo de consciência, já que ajuda o homem a conhecer melhor seu
karma para assim determinar com sabedoria seu dharma.
O karma é uma lei de causa e efeito que nada tem a ver com castigos
e punições, menos ainda com sofrimento. Atribuir ao karma uma
conotação negativa é sintoma de complexo de culpa. Além disso, por
ser uma lei natural, ele é também amoral. O indivíduo pode fazer
o que quiser, mas, seja lá o que for, receberá de volta o fruto de sua
ação. Tudo tem seu preço. Para os iniciados, principalmente os que
fizeram o seminário de Samadhi Iluminação Intensiva, lembro que o
karma faz parte do Sankarma, o mundo físico, emocional e mental.
A tua essência, aquilo que você é não pode ser tocado pelo Karma.
Para identificar um planeta que aponta dificuldades em um mapa
astrológico, é necessário consultar um astrólogo competente. E não
se espante caso ele desconheça os mantram planetários: esse conhecimento ainda é muito pouco divulgado no Ocidente. Caso exista
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um aspecto de dificuldades em seu mapa, o
mantra apropriado deve ser utilizado pela
vida toda. Se for apenas uma fase de dificuldades — período (dasas) e subperíodo
(bhuktis) —, determinada por certo planeta, pode-se usar o mantra apenas durante
esse momento (trânsito, revoluções, lunações etc.) específico. Porém, para detectar os dasas e bhuktis, é necessário fazer um estudo profundo da carta astrológica.
Ainda hoje os astrólogos hindus não consideram a importância de
planetas como Netuno, Plutão e Urano, descobertos recentemente
e aos quais se atribui a regência dos signos de Peixes, Escorpião e
Aquário, respectivamente. Dessa forma, os signos e planetas estariam relacionados da seguinte maneira:
Signo: 		Planeta regente:
Áries (Mesh)		
Marte (Mangal)
Touro (Vrishbh)
Vênus (Shukra)
Gêmeos (Mithun)
Mercúrio (Budha)
Câncer (Kark)		
Lua (Chandra)
Leão (Singh)		
Sol (Surya)
Virgem (Kannya)
Mercúrio (Budha)
Libra (Tula)		
Vênus (Shukra)
Escorpião (Vrishchik) Marte (Mangal)
Sagitário (Dhanu)
Júpiter (Guru)
Capricórnio (Makar) Saturno (Shani)
Aquário (Kumbh)
Saturno (Shani)
Peixes (Meen)		
Júpiter (Guru)
Cada planeta possui um mantra específico que pode servir, de acordo com a necessidade, para fortalecer ou atenuar suas influências.
Existem também mantram referentes a outros aspectos astrológicos,
como a Cauda (ketu) e a Cabeça do Dragão (rahu). Na astrologia,
ketu representa as heranças de vidas pretéritas, enquanto rahu indica caminhos na existência presente.
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Os mantram
Mantra do Sol
Na astrologia, o Sol não é considerado uma estrela, mas o mais importante dos planetas. É a maior força no destino de um ser, o calor,
a criação, o poder, o impulso de ser você, o centro do seu ser, seu
caminho nesta viagem pelo planeta Terra. Assim, seus atributos são
a consciência de si, o entusiasmo, a verdade.
Nosso signo solar é aquele que determina nossa natureza. Mas, por
representar o ego, o Sol também pode manifestar-se em seus aspectos negativos, que são a megalomania e o autoritarismo. Dessa maneira, a prática do mantra solar proporciona a oportunidade de viver
plenamente a individualidade e de encontrar equilíbrio pessoal, sem
cair no egocentrismo ou em seu extremo oposto, que é a falta de
auto-estima. Além disso, propicia o reencontro consigo mesmo. O
mantra do Sol deve ser entoado preferencialmente durante o dia, não
importando o número de vezes. Diz ele: Om Sri Suryaya Namahá
Se possível, ao praticar o mantra solar devem-se usar roupas de cor
dourada ou laranja e, junto ao corpo, uma pedra rubi, turmalina ou
granada. Além disso, acender incenso de sândalo, canela ou olíbano
ajuda a reforçar a energia do mantra.

Mantra da Lua
Na astrologia, a Lua fornece informações sobre a natureza emocional
e a convivência familiar do indivíduo. Assim, esse mantra nos auxilia a
superar emoções negativas, a aperfeiçoar a vida em família e, no caso
dos homens, a melhorar o relacionamento com as parceiras afetivas.
Para ser praticado com sucesso, esse mantra requer alguns pequenos
rituais. Só poderá ser entoado à noite, de preferência um número
múltiplo de 8. O praticante deverá banhar-se e vestir-se com roupas
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brancas, para simbolizar sua purificação física. Tão logo esteja preparado, deverá voltar-se em direção à Lua e entoar: Om Sri
Chandraya Namahá.
Ao entoar o mantra, se possível use pérolas,
ágatas ou quartzo branco. Vista-se de branco ou azul-claro e acenda incenso de lírio
ou use perfume dessa flor.

Mantra de Mercúrio
Mercúrio é o planeta que estabelece o potencial de inteligência, a
capacidade de comunicação, a curiosidade e percepção. Quando a
energia mercuriana encontra-se mal direcionada, manifesta-se sob
a forma de cinismo, incoerência e inabilidade para raciocinar e tirar
conclusões. O mantra de Mercúrio atua como um estabilizador mental, favorecendo a comunicação e o intelecto.
O horário ideal para a prática desse mantra é às 5 horas da tarde,
devendo-se repetir oito vezes: Om Sri Buddhaya Namahá.
Ao entoá-lo, use se possível roupas verdes e esmeralda bruta ou turmalina verde. O incenso ou o perfume deve ser de lavanda ou verbena.

Mantra de Vênus
Vênus é o planeta da arte, do amor, do êxtase dos sentidos. Quando
sua energia está mal canalizada, a pessoa encontra dificuldades para
vivenciar a vida amorosa, tem medo da intimidade, do amor, não estabelece vínculos afetivos e demonstra insensibilidade e comodismo.
O mantra de Vênus visa restabelecer o equilíbrio sentimental e trazer à tona qualidades positivas, como o altruísmo, a auto-estima, a
harmonia, o senso estético, a serenidade e a consciência do próprio
corpo e dos desejos pessoais.
O melhor é fazê-lo às 6 horas da manhã, entoando oito vezes ou
mais: Om Sri Shukraya Namahá.
Indica-se usar, se possível, um anel dourado em qualquer um dos
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dedos, roupas de tons claros, perfumes ou
incensos de rosa ou âmbar. As pedras são o
brilhante ou a zircônia.

Mantra de Marte
Marte é o planeta da agressividade, do impulso guerreiro, da energia yang (masculina). Determina o potencial de combatividade e
liderança do indivíduo. A principal finalidade desse mantra é transmutar a agressividade em coragem, a ambição em desejo de crescimento, a tirania em justiça. Serve ainda para estimular a disciplina, a
vitalidade e o entusiasmo.
O melhor horário para entoá-lo é às 2 da tarde, repetindo-se oito
vezes ou mais: Om Sri Angarakaya Namahá.
Use de preferência roupas de cor vermelha, perfumes e incensos com aromas
fortes, como benjoim e limão, e pedras vermelhas, como ágata, jaspe e coral.

Mantra de Júpiter
Júpiter é o planeta da expansão, que traz características como simpatia, jovialidade, fé, desprendimento e senso de justiça, não a justiça
do homem, mas a ética planetária e o respeito e a tolerância por todos os seres. Quando negativas, as influências jupiterianas se traduzem em extravagância, irresponsabilidade e presunção. O mantra de
Júpiter imprime ao praticante um temperamento mais alegre e otimista e deve ser feito em número múltiplo de 8, às 6 horas da tarde,
entoando-se: Om Sri Gurave Namah.
Se possível vista-se de amarelo ou violeta e use, junto ao corpo, safira ou turmalina amarela. Os perfumes e incensos devem ser de sândalo, mirra ou malva.

Mantra de Saturno
Saturno é o planeta do karma limitante, das dificuldades, dos obstáculos, mas também da maturidade, disciplina, paciência e reflexão.
66

Compêndio do Legado Holístico - volume 3

Magia Hindu - Mantram Astrológicos

Portanto, a prática mântrica direcionada
a Saturno tende a desenvolver qualidades
positivas como a responsabilidade com o
que é necessário, a prudência e a modéstia;
e eliminar traços como egoísmo, avareza,
desconfiança, melancolia e intransigência.
O mantra deve ser feito à noite, em número
múltiplo de 8, entoando-se: Om Sri Shanaishwaraya Swáhá.
Para a prática, dê preferência ao perfume ou incenso de lírio e às
roupas escuras (cinza, marrom), tendo em contato com o corpo
safira azul ou ametista.
Como dissemos anteriormente, a Cauda e a Cabeça do Dragão são
dois aspectos de grande importância numa carta natal. Desse modo,
Rahu e Ketu também possuem mantram específicos.

Mantra da Cabeça
do Dragão (Rahu)
Tem por finalidade auxiliar a pessoa no cumprimento de suas metas
individuais e coletivas na encarnação presente. Deve ser entoado à
noite, no número de vezes desejado: Om Sri Rahuve Namahá.

Mantra da Cauda
do Dragão (Ketu)
Esse mantra trabalha os apegos vindos de existências pretéritas que
podem impedir a consciência do presente. Deve ser repetido à noite,
no número de vezes desejado: Om Sri Ketuve Namahá.
Não há nenhum inconveniente em praticar mais de um mantra astrológico num mesmo período. O número de repetições sugerido em cada
item é apenas um indicativo daquilo que seria ideal, não uma norma rígida. É melhor praticar pouco do que não praticar. Lembre-se que esses
mantram são poderosíssimos, constituindo até bem pouco tempo um
grande segredo para os não-iniciados nas escolas de ocultismo orientais.
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“Fossemos nós quem deveríamos ser e não
haveria em nós a necessidade da ilusão.”
Fernando Pessoa

Esse pensamento do escritor Fernando Pessoa traduz com exatidão
um dos ensinamentos mais profundos do budismo e de outras tradições orientais. Quando não conhecemos nossa verdadeira essência,
temos a tendência a nos apegar à ilusão das coisas, imaginando que
pessoas e situações são como gostaríamos que fossem, e não como
de fato se mostram.
Estes mantram abaixo atuam no sentido de revelar nossa verdadeira
natureza. Gosto muito desse termo utilizado pelo budismo, em vez
de “eu verdadeiro”, adotado no Ocidente.
Vários foram os iluminados que ensinaram não haver um “eu”, e sim
um ego formado por um conjunto de “eus”, que formam nossa personalidade. Jung chamava isso de Self.
Utilize sempre o mantra do seu signo astrológico, repetindo-o oito
vezes ou em múltiplos de 8, quando sentir que não está sendo você
mesmo e vivendo sem consciência, na ilusão.
Áries 		
Touro 		
Gêmeos
Câncer
Leão 		
Virgem
Libra 		
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes 		
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Om Angarakaya Namahá.
Om Shukraya Namahá.
Om Budhaya Namahá.
Om Chandraya Namahá.
Om Suryaya Namahá.
Om Budhaya Namahá.
Om Shukraya Namahá.
Om Angarakaya Namahá.
Om Gurave Namahá.
Om Shanaishwaraya Namahá.
Om Shanaishwaraya Namahá.
Om Gurave Namahá.
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Mantram dos planetas para aliviar
trânsitos astrológicos difíceis ou
planetas retrógrados:
É necessária a consulta com um astrólogo
competente para avaliar a utilização dos
mantram.
Sol:
Om Krim Hansa Suryaya Namah Om.
Lua:
Om Som Somaya Namah Om.
Mercúrio:
Om Bum Budhaye Namah Om.
Vênus:
Om Shum Shu Kraye Namah Om.
Marte:
Om Kujaye Namah Om.
Júpiter:
Om Brim Brahastapaye Namah Om.
Saturno:
Om San Saniaye Namah Om.

Koan para sua Reflexão:
Ser um ser humano é
uma casa de hóspedes.
Todas as manhãs chega alguém.
É uma alegria que chega, uma depressão, uma mesquinharia,
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um dar-se conta momentâneo:
Visitas inesperadas.
Dê as boas vindas a todos,
Mesmo quando um bando de tristezas
carrega toda a
mobília da casa.
Trate cada hóspede com reverência.
Talvez ele abra espaço para uma nova alegria.
O pensamento sombrio,
a vergonha, a malícia,
receba-os na porta sorrindo, e convide-os para entrar.
Agradeça quem quer que chegue,
Porque cada um foi enviado
Como um guia do além.
Rumijo poeta de Deus
Texto, colaboração de Otávio Leal (Dhyan Prem)
Diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800
Jornal O Legado 61
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Mitos, deuses e deusas do
tantra e seus mantras
“Eu sou o amor puro dos amantes que lei nenhuma pode proibir.”
Krishna

A mitologia hindu e tântrica é uma das mais ricas e do planeta. São
tantos deuses/deusas, devas (seres equivalentes aos anjos da tradição
ocidental), semideuses e avatares (manifestação da lei divina ou do
caminho da iluminação, onde ava = manifestação; tara = lei) que se
torna impossível enumerá-los. Selecionei para este artigo algumas
das principais divindades. Dentre elas, os três deuses/deusas que
constituem a trindade máxima (trimurti) do hinduísmo e do tantra
- Brahma, Vishnu e Shiva. É importante afirmar que, embora alguns
textos apresentem hierarquia entre as divindades do trimurti, não há
supremacia. Os três são independentes e complementares.
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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Brahma, o Criador
Primeira divindade do trimurti. É o deus
criador, senhor de todos os seres, descrito com quatro ou cinco cabeças. Veste-se
com roupas brancas e cavalga sobre um ganso. Uma das lendas
sobre o surgimento de suas múltiplas cabeças conta que, de sua
própria “substância imaculada”, Brahma deu origem a uma companheira. Ao contemplar a beleza sublime de sua companheira,
Brahma foi tomado por um grande amor que não conseguia deixar de olhá-la. Para que continuasse a mirá-la, mesmo quando
ela se deslocava para outros lados (direito, esquerdo, atrás e alto),
Brahma deixou que novas cabeças surgissem. Por fim, Brahma tomou-a por companheira e juntos deram origem a suras (deuses)
e asuras (demônios).
O mantra de Brahma, ou Brahma Mantra, proporciona contentamento, saúde e longevidade. Concede também um sentimento profundo de devoção e confiança. Deve ser entoado, no mínimo, oito
vezes: Om Hrim Brahmaya Namah.
Sarasvati, a Deusa da Sabedoria
É a forma feminina de Brahma, sendo sua companheira e filha
por ter surgido diretamente da matéria do Criador e tê-lo desposado. Seus outros nomes são Satapura, Savitri, Gayatri e Brahmani. Representa todo o conhecimento e a sabedoria. Mãe dos Vedas
(livro sagrado hindu) e inventora do alfabeto dêvanágarí (escrita
dos deuses), é representada como uma bela jovem de quatro braços. Aparece sentada numa flor-de-lótus, símbolo da transmutação, trazendo em uma das mãos uma flor para oferecer a Brahma
e na outra um livro, símbolo de sua sabedoria. Em outra mão
segura um shivamala (colar de Shiva), que lhe serve para contar
os mantras que entoa, e na outra, um pequeno tambor, chamado damaru, que lembra seu amor à arte e à música. Também é
representada como uma jovem com apenas dois braços que toca
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um instrumento de cordas, sentada sobre
uma flor de-lótus.
O mantra de Sarasvati, ou Sarasvati Mantra, visa o aperfeiçoamento do intelecto,
da criatividade e da inteligência. Deve ser
entoado, no mínimo oito vezes: Om Sri Sarasvatiaya Namah.
Vishnu, o Mantenedor
Segunda divindade do trimurti, Vishnu é a energia conservadora.
Aparece em oito encarnações ou avatares. Leva um disco na mão,
mostrando que mantém o dharma, a retidão, a justiça, a honradez e
a ordem do universo. A concha simboliza a remoção da ignorância e
a música do cosmo. O lótus representa a beleza do universo e a pureza, assim como a transformação. O veículo de Vishnu é Garuda, o
homem-águia, uma figura de grande força e poder.
O mantra de Vishnu, ou Vishnu Gayatri Mantra, tem como efeito principal
estimular a força física do praticante. Deve ser entoado oito vezes ao dia:
Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhi Mahi
Tanno Vishnu Prachodayata.
As oito manifestações de Vishnu e seus mantras
Segundo a tradição hindu, Vishnu se manifestou em oito formas divinas. Algumas poucas escolas acreditam que Siddharta Gautama —
o Buda — seja a nona encarnação. Eu, particularmente, não.
1ª) manifestação: Matsya
Matsya significa peixe e nessa encarnação Vishnu é um peixe enorme com escamas de ouro e um chifre. Ele avisou Manu (o “Noé”
hindu) sobre o dilúvio e salvou-o num barco preso ao seu chifre.
2ª) manifestação: Kurma
Vishnu, aqui, se transforma em Kurma, a tartaruga, a fim de salvar o
Monte Mandara — que continha o leite da imortalidade — do ataque
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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de demônios destruidores.
3ª) manifestação: Varaha
Quando a Terra estava submersa sob as
águas de um segundo dilúvio, Vishnu encarnou em um javali, matando um gigante
que aprisionava a Terra.
4ª) manifestação: Nara Simha
Vishnu aqui é Nara Simha, meio homem, meio leão. No crepúsculo
matou um demônio que tinha invulnerabilidade durante o dia e a
noite. Essa manifestação deveu-se à necessidade de combater a idolatria do homem.
5ª) manifestação: Trivik Rama
Desejando terminar a guerra entre deuses/deusas e demônios,
Vishnu encarna num anão com poderes mágicos que domina os três
mundos (físico, emocional e espiritual). O mantra que invoca Vishnu
e o domínio dos três planos é: Om Trailokya Nathaya Namah.
6ª) manifestação: Parasu Rama
Nessa encarnação Vishnu aparece como um sacerdote hindu. Ele
matou o rei Kshatryia, que roubou seu pai. Os filhos do rei, por sua
vez, mataram seu pai, o que fez com que Parasu Rama matasse todos
os homens descendentes do rei durante 21 gerações.
7ª) manifestação: Rama
Rama é um guerreiro que sai em resgate de sua esposa Sita, capturada pelo demônio Râvana. Na batalha descrita na Epopéia Ramayama, Rama tem um fiel amigo, o macaco Hanumam, deus da devoção.
8ª) manifestação: Krishna
Krishna é considerado a manifestação mais consciente de Vishnu. É
o iluminado que traz caminhos de paz, equilíbrio e amor na era em
que vivemos (kali-yuga).
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Este é o mantra de Krishna, popularizado
no Ocidente, a partir do fim dos anos 60,
pelos Beatles:
Hare Rama, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, O Amor Puro
Reencarnação de Vishnu, Krishna é um dos mais conhecidos avatares. Seu nome significa “escuro”, graças à sua pele de tom azulado. É
representado por um jovem formoso, de corpo forte e cabelos anelados. É a divindade que conta com o maior número de adeptos na
Índia e em todo o mundo, ao lado de Jesus e Buda. No Mahabharata
— a grande odisséia hindu e o mais famoso poema épico de toda a
Índia —, Krishna aparece ao lado de seu primo e escudeiro Arjuna.
Num dos livros do Mahabharata, o Bhagavad Gita (A Canção do Senhor), Krishna personifica a divindade suprema, enquanto Arjuna
representa o ser humano, que encontra em Krishna um guia e conselheiro. É a divindade do amor e também recebe os nomes de Govinda (Pastor), Kezava (O Que Possui Cabelos Abundantes), Gopinath (Senhor dos Leiteiros) e Gopal (Pastor).O mantra de Krishna,
ou Krishna Mantra, permite ao discípulo desenvolver uma grande
força física e moral. A entoação constante deste mantra proporciona
confiança e faz com que o praticante passe a acreditar em sua própria
capacidade de realização. Para ele o impossível torna-se possível, a
dor se transforma em alegria, e as dificuldades, em satisfação. Deve
ser repetido oito vezes ao dia: Om Klim Krishnaya Namah.
Alguns mantras
relacionados a Krishna
Mantras de Krishna (para felicidade): Om Hrisi Keshâya Namah.
Este mantra pode ser entoado, também, para despertar todos os
nossos potenciais.
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Govinda é o chefe dos pastores e este mantra é uma alusão ao mestre Krishna, o pastor dos espíritos, entoado por aqueles que
buscam orientação mística interior: Om
Govindaya Namah.
O mantra que homenageia Krishna, o matador de demônios, deve ser
entoado para proteger-nos de inimigos: Om Madhusudanaya Namah.
Este é o mantra de proteção que invoca Vasudeva, o pai de Krishna:
Om Namo Bhagawate Vasudevaya.
A repetição deste mantra sagrado aumenta sensivelmente nosso poder de cura energética:
OM Sri Krishnaya Govindaya Vallabrâva Swáhá.
Lakshmi,
A Deusa da Fortuna
É a parte feminina de Vishnu, o conservador, é também conhecida como Sri. Segundo a tradição, Lakshmi é eterna e
onipresente. Na Índia, quando alguém enriquece, diz-se que
Lakshmi foi visitá-lo, pois ela concede prosperidade e fartura
aos homens. Atua também na beleza e no amor. É a deusa da
fertilidade. Uma das mãos está posicionada num gesto que
nos diz “Não tenhas medo”. A outra se posiciona com os dedos para baixo, como a conceder-nos graça e prosperidade. É
representada por uma jovem de cor dourada, sentada numa
flor-de-lótus. Com o mantra de Lakshmi, ou Sri Mantra, busca-se felicidade pessoal e financeira. Ao entoar este mantra,
o praticante deve conservar junto de si um vaso com flores
vivas. Deve ser proferido no mínimo oito vezes ao dia: Om
Srim Hrim Klim Sriyai Namah.
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Shiva, O Transformador
Terceira divindade do trimurti, Shiva é o
destruidor. A morte, para os hindus e tântricos, representa a passagem para uma
nova fase ou para um novo mundo. Shiva nos mostra que nada é
permanente.
Representado como um deus alegre que dança, ama, luta, e tem muito bem resolvido e equilibrado os aspectos masculinos e femininos
de sua alma.
Shiva dança sobre o demônio Pamara Purusha, que representa
nosso ego inflado.
Representada por um belo homem azul, de cabelos longos, essa divindade tem em evidência, entre os olhos, o ajnã chacra (terceiro olho).
Shiva é conhecido por muitos nomes, como Maheswara (O Grande Deus), Ishwar (O Glorioso), Chandrashekara (O Que Tem a
Meia-Lua à Frente), Mritunjaya (O Que Vence a Morte), Isana (O
Governante), Tryambaka (O de Três Olhos), Sri Kanta (O Que
Possui Formoso Colo), Bhuteswara (O Senhor dos Bhuts, dos Elementos da Terra), Gangadhara (O Que Leva o Rio Ganges nos
Cabelos), Sthau (O Imperecível), Mahakala (O Grande Tempo),
Girisha (O Senhor das Colinas), Digambara (O Que se Veste Com
o Espaço) e Bhagavat (O Senhor).
Sua esposa é Shakti. Embora tenha a vida conjugal mais conturbada
da mitologia hindu, por possuir várias amantes, o amor que unia
Shiva e Shakti era absolutamente profundo. Devido a esse amor, depois da morte de Shakti os deuses/deusas concederam nova vida a
ela, que renasceu com o nome de Parvati.
Shiva é o primeiro avatar (manifestação da lei divina ou do caminho
da iluminação) que veio à Terra e é apontado como o criador do yoga.
O mantra de Shiva, ou Shiva Mantra, é utilizado nas práticas de yoga e
proporciona consciência, saúde longevidade e alegria com a elevação
da energia kundalinî. Para praticá-lo é necessário que se tenha muita
bhava (devoção). Deve ser entoado oito vezes ao dia e é um dos mantras mais conhecidos do hinduísmo e do tantra: Om Namah Shivaya.
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Shakti, O Poder do Feminino
É filha de Daksha, que por sua vez é filho
de Brahma. Recebe os nomes de Uma, Ambika e Devi e simboliza o ideal feminino de
sensualidade, beleza, alegria, sabedoria, virtude e sinceridade. Foi a
amada de Shiva em sua primeira manifestação na Terra e renasceu
várias vezes para tornar a unir-se a ele.
Representada por uma mulher jovem e linda, ricamente ornamentada, sua expressão é serena e seus grandes olhos negros transmitem
compreensão e sabedoria. Quase sempre aparece ao lado de Shiva.
O Mantra de Shakti pode ser entoado por homens, mas é especialmente recomendado para as mulheres, já que sua prática constante
torna-as mais sensíveis, belas e conscientes. O principal atributo desse mantra é o desenvolvimento do poder de geração e criação. Deve
ser entoado oito vezes ao dia: Om Shaktiaya Namah.
Parvati, A Grande Mãe
É a reencarnação ou outra manifestação de Shakti. Também conhecida pelo nome de Gauri (Dourada), é nessa manifestação que se torna
a deusa da atração e da beleza. Representada por uma mulher serena
e paciente, seus principais atributos são tipicamente femininos, por
isso Parvati relaciona-se a elementos como maternidade, carinho e
harmonia. Embora fosse a reencarnação da companheira de Shiva,
ele teve dificuldade de conquistar seu amor e só a teve porque Parvati
era uma manifestação de sua eterna consorte.
O mantra de Parvati, ou Gauri Mantra, concede ao praticante força
consciência pessoal. Deve ser entoado oito vezes ao dia: Om Hrim
Gauryai Namah.
Outro mantra de Parvati proporciona contentamento e alegria profissional e deve ser entoado oito vezes ao dia: Om Hrim Gauri Rudradayite Hum Phat Swáhá.
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Durga, O poder da Natureza
Outra manifestação de Shakti, Durga é a
própria Parvati. Aqui, porém, ela assume
a postura de uma guerreira, capaz de eliminar os demônios que prejudicam os deuses/deusas e os homens.
Tem uma beleza forte e cativante e, por demonstrar coragem e astúcia, revela outro aspecto da feminilidade, menos conhecido e mais
guerreiro. A palavra Durga significa “inacessível”, no sentido de algo
ilusório, imaterial.
A deusa também surge sob outras manifestações, com os nomes
de Jagaddharti (Mãe do Mundo), Dasabhuja (Deusa de dez mãos),
Muktakesi (A que tem cabelos ao vento), Tara (A salvadora), Chinnamustaka (A decapitada), Krishnakrora (A que amamentou krishna), Jagadgauri (Mulher dourada de fama universal), Annapuma (A
que traz fortuna), Pratyangira (A bem proporcionada), Singhavahini (A que monta um leão), Mahishamardini (A que matou o demônio Mahisha) e Kali (A negra), esta a mais conhecida de suas manifestações.
O mantra de Durga, ou Durga Hridaya Mantra, proporciona proteção feminina, consciência, sexualidade e segurança. Deve ser entoado oito vezes ao dia: Om Em Hrim Klim Camunda Vicai Namah.
Dentro da tradição tântrica e hindu há dez divindades relacionadas
com Durga que conferem atributos variados. Seus dez mantras de
sabedoria (Dasha-Mahavidyas) são:
·Bhuvaneshuari (sustentação da vida) é a deusa criadora: Om Bhuvaneshuari Namah.
·Matangi (poder de dominar) é a deusa energizadora: Om Matangi Namah.
·Kali (poder sobre o tempo) é a deusa controladora: Om Kali Namah.
·Bagala (destruição do negativo) é a deusa protetora: Om Bagala Namah.
·Chinnamasta (distribuição da energia da vida) é a deusa iniciadora:
Om Chinnamasta Namah.
·Dhumavati (domínio da natureza) é a deusa desafiadora: Om Dhumavati Namah.
·Tara (recriação da vida) é a deusa libertadora: Om Tara Namah.
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·Bhairavi (modificações na vida) é a deusa
tecelã: Om Bhairavi Namah.
·Sodashi (aperfeiçoamento) é a deusa preservadora: Om Sodashi Namah.
·Kamala (restauração) é a deusa dos poderes: Om Kamala Namah.
Entoe esses mantras 108 vezes ou em múltiplos de 8.
Kali, A Destruição
Uma das manifestações de Durga, Kali é a Mãe Negra, a deusa da
morte, (transformações) representada por uma mulher de pele escura e quatro braços. Leva nas mãos uma espada e a cabeça de um
gigante a quem venceu e matou. Seus olhos são avermelhados e há
rastros de sangue no rosto e nos seios. No passado, a corrente de
esquerda do tantrismo dedicava a Kali ritos sanguinários. Sua simbologia deve ser compreendida no aspecto mais profundo, que é, na
verdade, a destruição e a morte do ego, do apego e das ilusões, que
geram sofrimento. Kali é uma guerreira feminina cuja sexualidade se
manifesta em sua forma mais atuante e primitiva, já que os instintos
se sobrepõem à sua condição de deusa.
O mantra de Kali, ou Kali Mantra, atua sobre o despertar da energia da vida (kundalinî), eliminando o egocentrismo do praticante
e preparando-o para alcançar a maturidade, individação(Jung) e o
respeito dos que o cercam. Deve ser entoado oito vezes ao dia: Om
Sri Kalikaya Namah.
Ganesha, Sabedoria e Prosperidade
Ganesha é filho de Shiva e Parvati. É cultuado como deus da sabedoria, da superação dos obstáculos e da prosperidade. Sua ajuda deve
ser solicitada na execução de qualquer projeto, especialmente naqueles de natureza intelectual, material ou profissional.
Ganesha também está associado à prudência, à diplomacia e ao poder. Arquetipicamente é representado como um homem de corpo
robusto e cabeça de elefante. O corpo forte indica firmeza; a cabeça,
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sagacidade. Sua tromba simboliza o órgão
genital masculino, associado à força, e sua
boca representa o órgão genital feminino,
vinculado à intuição. Dessa forma, Ganesha é a manifestação do equilíbrio perfeito, da interação da força masculina e
feminina. Em geral aparece perto de um rato, animal associado ao
falso amor, que são o apego e as ilusões, que impedem de enxergar a
realidade com clareza.
Ganesha costuma ser representado com apenas duas mãos, mas
também pode apresentar quatro, seis ou oito. Embora não seja uma
divindade à qual os textos sagrados façam muitas referências, conquistou devotos no mundo inteiro. Na Índia não há praticamente
uma casa, templo ou mosteiro em que sua imagem não ocupe lugar
de destaque. Além disso, existe uma corrente do hinduísmo que faz
de Ganesha objeto supremo de adoração e seus seguidores são chamados ganapatyas.
Essa divindade aparece em várias manifestações ou formas diferentes e cada qual exalta uma qualidade.
Mantras de Ganesha
1º) mantra: Om Gunapravanasaantushtaaya Namahá.
Para inspirar virtudes.
2º) mantra: Om Gunaikabhuvae Namahá.
Autorespeito e autosuficiência.
3º) mantra: Om Gunapoornaaya Namahá.
Tolerância.
4º) mantra: Om Gunavachhakra Samsaraaya Namahá.
Escapar da roda de reencarnação. (Sanssara)
5º) mantra: Om Gajjapatayae Namahá.
Conquistar o poder pessoal.
6º) mantra: Om Gajatratrae Namahá.
Compreender a natureza de tudo.
7º) mantra: Om Gajamaayaaya Namahá.
Destruir ilusões
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8º) mantra: Om Gajahaetavae Namahá.
Meditar na transitoriedade da vida
9º) mantra: Om Gajasaetavae Namahá.
Ser justo.
10º) mantra: Om Gajadaityaghnae Namahá.
Destruir a ignorância.
11º) mantra: Om Gajapungavaaya Namahá.
Para a prudência.
12º) mantra: Om Garjito Ji Tadaityasavae Namahá.
Acalma a mente sempre obsessiva. O efeito desse mantra é colocar
sua mente em “obssessões” saudáveis como cuidar do corpo, estudar,
ajudar o próximo, amar, etc.
13º) mantra: Om Gaanatattvavivaechakaaya Namahá.
Excelência musical.
14º) mantra: Om Gaanashlaghinae Namahá.
Conhecer a filosofia do som.
15º) mantra: Om Gaanaayattaaya Namahá.
Energia física.
16º) mantra: Om Gurubhujaaya Namahá.
Acalma o coração afetivamente.
17º) mantra: Om Gurupriyaaya Namahá.
Tolerância com o próximo e com você mesmo.
18º) mantra: Om Gurushreeaye Namahá
Energia.
19º) mantra: Om Garishthaaya Namahá.
Auto-estima.
20º) mantra: Om Gurukantayae Namahá.
Auto-aceitação.
21º) mantra: Om Guruputra Paritratrae Namahá.
Proteger as crianças.
22º) mantra: Om Guruputraarti Shamanaaya Namahá.
Harmonia familiar.
23º) mantra: Om Gauraaya Namahá.
Reconhecimento da sua iluminação.
24º) mantra: Om Govardhanaaya Namahá.
Alegria.
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Mitos, deuses e deusas do tantra e seus mantras

25º) mantra: Om Goshtaaya Namahá.
Para observar o silêncio que é tua essência.
26º) mantra: Om Gatatraasaaya Namahá.
Libertar-se da fadiga.
27º) mantra: Om Gatajvaraaya Namahá.
Estimular a saúde.
28º) mantra: Om Gataaya Namahá.
Propiciar liberdade.
29º) mantra: Om Grahabhartrae Namahá.
Sair das ilusões.
30º) mantra: Om Gudaaya Namahá.
Tornar-se amoroso.
31º) mantra:Om Gudaakesha Sakhaaya Namahá.
Facilita e abençoa as práticas tântricas.
32º) mantra: Om Garvanudae Namahá.
Egocentrismo.
33º) mantra: Om Gurutantraaya Namahá.
Inspiração aos praticantes de yoga.
34º) mantra: Om Gataahitaaya Namahá.
Para saudar Ganesha, o auspicioso.
Estes são dois mantras de Ganesha que despertam o poder pessoal
do praticante:
35º) mantra: Om Ganapatayê Namah;
36º) mantra: Om Sri Ganeschaya Namah.

Texto colaboração de Otávio Leal (Dhyan Prem)
Diretor da Humaniversidade - (11) 5055-2800
Jornal O Legado Nº 65
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O poder infinito da fé

O melhor exercício da Fé é a prática. Somente praticando, o ser
humano estabelece um canal direto com a divindade e recarrega
suas baterias com a melhor e mais saudável de todas as energias.
Lembre-se que ninguém colhe sem plantar. É necessário plantar
o solo, jogar a semente, adubar a terra, regar e esperar o tempo
certo da colheita. E não há como mudar esta ordem.
Acredite: num terreno cheio de ressentimentos, semente
alguma há de brotar.
A Fé é o “químico-chefe” do cérebro. Quando a Fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração, traduzindo-a no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à Inteligência
Infinita, como no caso de uma oração.
As emoções da Fé, do Amor e do Sexo, são as mais poderosas de
todas as principais emoções positivas. Quando os três se unem, têm
o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que alcança, instantaneamente, o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente
espiritual, única forma que induz a reação da Inteligência Infinita.
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Estes dois brilhantes parágrafos (com as
devidas adaptações) são de autoria do escritor americano, Napoleon Hill e já nos
dão uma idéia da profundidade e da importância desta “crença” em nossas vidas.
“TENHA CONFIANÇA EM SI MESMO!
TENHA CONFIANÇA EM SUAS APTIDÕES. SEM UMA CONFIANÇA SIMPLES, PORÉM SÓLIDA, EM SUAS PRÓPRIAS FORÇAS, VOCÊ NÃO PODERÁ SER COROADO DE ÊXITO NEM SER
FELIZ”. - NORMAN VINCENT PEALE
O êxito depende da confiança em si mesmo. Embora reconhecendo
que você não é perfeito, faça de si mesmo uma opinião favorável.
Suas imperfeições são superficiais, de pouca importância, e você não
deve lhes dar grande atenção.
POUCAS COISAS SÃO IMPRATICÁVEIS EM SI; E É ANTES POR
FALTA DE ESFORÇOS DO QUE DE MEIOS, QUE OS HOMENS
DEIXAM DE TER ÊXITO.
Em vez de você se preocupar com as ninharias que considera imperfeições, medite no que há de positivo a seu favor. Não subestime as
coisas boas que, no decurso de sua vida, você se acostumou a considerar como naturais. Pense nas qualidades que reconhece possuir;
restaure a Fé em si mesmo. A Fé varrerá suas dúvidas.
Mas as dúvidas são, elas próprias, grandes reavivadoras da Fé. O poeta
norte-americano, Robert Browning, nos diz em um dos seus inúmeros
e belíssimos poemas religiosos: “...Mostrou-lhes a dúvida para provar
que a Fé existe. Quanto maior é a dúvida, mais poderosa é a Fé...”.
Com certeza muitos já ouviram esta frase: “É fácil falar de Fé, o difícil
é praticá-la”.
Estão completamente enganados! Que ideia essa gente faz da Fé?
Será que pensam que seja algum dom “sobrenatural”, um presente
de “Deus” a alguns poucos privilegiados? Sim, a Fé é realmente um
dom, mas não um privilégio de uns poucos escolhidos.
A Fé é um dom que sempre esteve com você. É mais um dos
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grandes dons que o Plano Divino pôs ao
seu alcance e que lhe pode levar ao êxito
e à felicidade em qualquer caminho que
escolher. A Fé é parte de todos nós, mas
são poucos os que tomam conhecimento
dela, a reconhecem ou a utilizam.
VOCÊ, POR NÃO ESTAR UTILIZANDO A FÉ, ESTÁ DEIXANDO
DE DAR A SI PRÓPRIO TODAS AS OPORTUNIDADES QUE O
PLANO DIVINO LHE RESERVOU.
A Fé é semelhante ao carro que você tem na garagem – pode levá-lo
aonde você quiser! Sem Fé, ou seja, se deixar de utilizar a Fé que
existe em você, nunca chegará a lugar algum.
Ainda assim, você dirá: “Falar é fácil..., etc.” – porém, quero lhe dizer
que a “coisa” é mais fácil do que pensa. É tão fácil falar como praticar;
é tão fácil TER FÉ, como dizer: “TENHO FÉ!”
Concordo com você, amiga ou amigo leitor, que a palavra Fé está
por demais desgastada – que a todo o momento, seja na feira, na
farmácia, no cinema, no cabeleireiro, seja lá onde for, tem sempre
alguém dizendo: “Tenha Fé, sem ela nada se consegue”; “A Fé remove
montanhas”; e sabemos lá mais o quê. Mas, apesar de se ter tornado
um vocábulo comum e aparentemente desgastado com futilidades e
coisas de somenos e pouca ou nenhuma impressão mais nos cause,
“poucos sabem quanto é objetiva a Fé”, nos disse Henry Ford.
A FÉ É A SUBLIME CORAGEM QUE SE ELEVA ACIMA DAS
PEQUENAS E EGOÍSTAS DECEPÇÕES E PERTURBAÇÕES DA
VIDA, QUE NÃO RECONHECE DERROTA A NÃO SER COMO
PASSO PARA A VITÓRIA.
A Fé é objetiva! E como! A seguir, e como forma de motivá-lo a continuar a ler este artigo, lhe darei algumas “fórmulas infalíveis” de como
utilizar a Fé em seu proveito. Devem ser ditas e repetidas até se tornarem
parte inerente ao “equipamento de trabalho da faculdade subconsciente
da sua mente”. Ou seja, elas “devem fazer parte de você por inteiro, sem
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dúvidas, sem temores, sem discussões, sem
medos – com Fé”.
1. EU SEI que tenho a capacidade e competência para atingir o meu objetivo; por isso,
EXIJO de mim mesmo uma ação persistente e contínua para que esse objetivo venha a
ser alcançado. Não descansarei enquanto não o conseguir.
2. EU SOU perfeitamente consciente que os meus pensamentos positivos reproduzirão TODOS os meus desejos externos, físicos; portanto, me concentrarei diariamente durante 10 minutos, na maravilhosa tarefa de pensar no tipo de pessoa que pretendo ser, criando,
dessa maneira, uma imagem clara em minha mente.
3. EU SEI, que pelo princípio da auto-sugestão, todo e qualquer pensamento persistente expressar-se-á no futuro, através dos meios práticos; em vista disso, durante 10 minutos diários, exercitarei minha
mente no sentido do cumprimento de qualquer desejo meu.
4. Como JÁ SEI qual é o meu objetivo definido na vida, em hipótese
alguma deixarei de lutar para consegui-lo.
5. EU SOU completamente consciente que qualquer transação ilegal,
trará, invariavelmente, prejuízo para todas as partes envolvidas. Por
isso JAMAIS me envolverei em qualquer ato ilegal, ou onde qualquer
pessoa possa ser prejudicada. Desse modo, TODOS os meus empreendimentos serão coroados de pleno êxito. NUNCA terei ódio, inveja ou ciúme de quem quer que seja; SEMPRE procurarei cultivar
o amor, a dedicação e o auxílio a todo ser humano, pois tenho plena
consciência que o sucesso dos meus empreendimentos estão calcados no sucesso dos meus semelhantes.
A FÉ É UM ESTADO DE ESPÍRITO, QUE PODE SER INDUZIDO
OU CRIADO, POR AFIRMAÇÃO OU INSTRUÇÕES REPETIDAS,
SUBCONSCIENTEMENTE, ATRAVÉS DO PRINCÍPIO DA AUTO-SUGESTÃO.
Como a Fé é um estado de espírito, que pode ser desenvolvido à vontade,
depois, é claro, de dominados os vários pontos abordados neste artigo, ela
se desenvolve voluntariamente, através da aplicação e uso desses pontos.
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A repetição da afirmação de ordens ao
subconsciente, é o único método conhecido de de-senvolvimento voluntário da emoção da Fé.
A esse respeito e num sentido de melhor
compreensão, podemos citar a teoria de alguns fa-mosos criminalistas: “Quando um homem entra em contato,
pela primeira vez, com o crime, fica horrorizado. Se se mantém em
contato com o crime por algum tempo, acostuma-se a ele e agüenta-o.
Porém, se ficar muito tempo em contato com o crime, acaba se tornando influenciado por ele”.
Isso equivale a dizer que qualquer impulso do pensamento que se
transmite repetidamente ao subconsciente é, afinal, aceito e operado
por ele, que começa a traduzir o impulso para seu equivalente físico,
pelo processo mais prático que pode obter. Ligado a isso, considere
a frase: “Todos os pensamentos emocionais (aos quais se deu sentimento) misturados à Fé, começam, imediatamente, a traduzir-se em
seu equivalente físico ou cópia”.
A ESPERANÇA (FÉ) É O ÚNICO BEM COMUM A TODOS OS HOMENS; AQUELES QUE NADA MAIS TEM, AINDA A POSSUEM.
“Prossigamos em nosso caminho com decisão forte
e a Fé posta nos laços férreos do destino, sem voltarmos
atrás, nem que seja, até, para salvar a vida”.
R.W.Emerson
FÉ E SUPERSTIÇÃO
Quanto a resultados práticos na vida de uma pessoa, as crenças acabam criando os mesmos efeitos que a Fé, embora de maneira diferente. Agir, por influência de uma superstição, pode efetiva-mente levar
aos mesmos resultados – alterar a vida de alguém, mas poderá não
ter a permanência e os efeitos positivos que a verdadeira Fé produz.
Exemplificando: Uma pessoa crê firmemente que um “amuleto”,
como uma medalha que ganhou em uma viagem que fez a uma ciCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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dade sagrada, ou comprou em um espaço
esotérico, lhe trará sorte e facilitará que
consiga “tudo aquilo que deseja na vida”.
Tal medalha é algo do qual nunca se separa
e que segura na mão, fortemente, quando
vai tentar a sorte em algum jogo, ou quando vai a uma entrevista, para tentar obter um emprego melhor que
o que tem atualmente, por exemplo. Sente-se fortalecido, encorajado
mesmo, e age com confiança, uma confiança em si mesma, e também
na medalha que acredita, ter poderes especiais.
Dependendo da (Fé) que a pessoa tiver na medalha (ou outro amuleto
qualquer), ela obterá, com absoluta certeza, o que deseja. Neste caso,
ela acionou uma Lei Natural que poderia ter sido acionada apenas pela
Fé, sem a necessidade da “superstição”. A superstição, dependendo do
caso, pode-se tornar uma “muleta” para quem tem pernas perfeitas e
pode caminhar por si mesmo, sem qualquer ajuda externa.
A Fé é a “força interna”, a realidade, a Lei Natural em ação. A Fé é algo
permanente, dura-douro, inabalável quando alcançada. A Fé é a Lei
que regula fatos, e tem origem divina, ou seja, foi criada pela Energia
Superior, que alguns chamam de “Deus”. É propriedade do ser humano. A Energia Superior a deu ao homem para utilizá-la, para fazer
dela o uso que desejar, no sentido positivo e criativo.
A Fé remove montanhas, diz a Bíblia. A Fé é milagrosa – dizem todas
as pessoas que dela fizeram uso e conseguiram os milagres esperados.
Já a superstição cega é por vezes enganosa e irreal. Acreditar cegamente em “amuletos” e esperar que estes façam o que a pessoa deveria fazer, é por demais ignorante e tremendamente prejudicial a
todos aqueles que nisso acreditam.
Fé (na sua essência), é poder e é inesgotável, é infinita, toda abrangente, à disposição de todos. Não tem limites, a não ser aqueles da
própria convicção pessoal. O homem não deve ter medo de crer, de
ter Fé, e de agir corajosamente em decorrência de sua Fé.
Fé é a certeza de que se conseguirá o que se quer, com trabalho e esforço –
pagando o preço; Fé é a Lei Divina do Poder Oculto imanente em cada ser
humano e na Natureza como um todo; Fé é a realidade invisível de efeitos
visíveis; Fé é a certeza da realidade; Fé é sucesso, progresso e realização.
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COMO FAZER O FATOR
FÉ FUNCIONAR
Fé é ação. Para acreditar, você precisa fazer.
Não deixe nenhum dia começar ser ter dito
a sentença impressa abaixo. Ainda na cama, le-vante seu braço direito (se for casado ou casada, segure na mão do companheiro ou
companheira) e diga: “HOJE, AGORA, E SEMPRE, EU SOU UM
SUCESSO!”
Não comece nenhum dia sem dizer em voz alta estas palavras. Acredite - funciona.
Depois, recite em frente ao espelho estes magníficos versos do padre
Lauro Trevisan:
Eu sou perfeito(a),
alegre e forte,
tenho amor e muita “sorte”.
Eu sou feliz, inteligente,
vivo positivamente.
Tenho paz, eu sou um
sucesso,
tenho tudo que eu peço.
Acredito firmemente,
no poder da minha mente,
porque é Deus no meu
subconsciente.
Até à próxima, com muita Fé!
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 Nº 66
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Diariamente, ao término do trabalho cotidiano (caso você trabalhe,
é claro), terá a dádiva do tempo. Mas o que é que você fará com esse
tempo? É provável que as ditas horas ociosas sejam poucas; que você
é uma dona de casa ou um gerente de restaurante e que as poucas
horas de folga as passa dormindo. Mas também é provável que você
seja um trabalhador assalariado, e que ao final da tarefa diária não
saiba o que fazer, a não ser ir para o bar beber com os “amigos”, ou
então assistir a uma série de novelas completamente desconexas, que
não lhe levarão a lugar algum. Também é possível que você diga que
não sabe o que fazer com o seu tempo, e isso é terrível.
Se você não sabe o que fazer com o seu tempo ou o está jogando
fora com reuniões supérfluas, novelas, jogos inúteis, vícios, você
está com um grande problema.
Benjamim Franklin, um dos homens mais respeitados e geniais que
já existiu, disse a esse respeito: “Tu gostas da vida? Então não desperdiceis tempo, pois isso é a matéria de que é feita a vida”. E eu ainda
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acrescentaria: “A única coisa que nos pertence é o tempo, por isso, é melhor aproveitá-lo conscienciosamente”.
Você deve aprender a usar a matéria mais
preciosa da vida – o tempo – e a enchê-la
de vida útil, não de tristezas, apatias, desolações, raivas, ressentimentos, medos e decepções.
Você deve aprender a usar o tempo produtivamente, construtivamente, a fim de alcançar seus mais nobres objetivos.
Lembre-se que o tempo de lazer é tão importante como o tempo
de trabalho. Você não é uma máquina, portanto não aja como
tal. O tempo de lazer pode significar – esportes, arte, cultura,
divertimento e uma infinidade de outras coisas saudáveis. O lazer e o seu bem estar, a sua separação periódica dos problemas,
o é tão importante como o trabalho.
Faça o “teste do espelho”. Olhe para o espelho e sem simulação ou fingimento, pergunte quem você é e o que está fazendo
consigo mesmo? Esse autoconhecimento, ou melhor, autoconfronto, requer uma resposta firme e objetiva. Não pode e nem
deve ficar indeciso: (Responda)
Para C. Neil Stait, a administração do tempo deveria ser nossa prioridade número um. Sem o mínimo de organização em nosso dia, ele
se perde sem propósito e acaba sem realizações.
Também Bernard Berenson nos prima com esta preciosidade.
Ele diz: “Eu gostaria de poder ficar numa esquina movimentada
de chapéu na mão, pedindo às pessoas que me dessem todas as
horas que desperdiçam”.
Ainda, e muito apropriado, recorremos a Lichtemberg, que relata:
“Os que menos tem tempo são os que menos fazem”. E o grande Rivarol acrescenta à lista: “O tempo é a praia do espírito. Tudo passa
por diante dele e nós julgamos que é ele que passa”.
E você? O que tem feito do seu tempo?...
Dá pena de ver a indiferença e o desprezo com que as pessoas
geralmente olham o tempo. A maioria dos seres humanos desperdiça o tempo em frivolidades sem qualquer proveito, horas
preciosas, dias irrecuperáveis, que em um ano dariam a esses
Compêndio do Legado Holístico - volume 3

95

O Tempo

mesmos seres humanos a riqueza, o conforto e a realização que tanto desejam.
Muitas pessoas consideram favorecidos
pela “sorte” o Silvio Santos, Abílio Diniz,
Bill Gates, Carlos Slim, ou outro de igual
valor, sem terem em conta que um dos
maiores segredos das suas brilhantes carreiras, foi o infatigável uso
que fizeram do tempo desde a sua mais remota juventude.
Uma pergunta vai ficar no ar: Você conhece alguém que desprezou o valor do tempo e venceu na vida? Os minutos e as
horas são mais valiosos do que o ouro.
O dia de hoje! Que significa para você? Prudência ou loucura?
Cultura ou ignorância? Ser “homem” ou ser um fantoche, uma
marionete no palco da vida?
Encontramos por toda a parte, pessoas que dizem que se tivessem dinheiro, fariam isto ou aquilo, como pretendendo
justificar a sua preguiça, a sua incompetência com a falta de
capital, perdendo assim lamentavelmente tempo que, bem
aproveitado no estudo e no trabalho, poderia lhes proporcionar fartura, saúde, sucesso e prosperidade.
Todo ser humano normalmente constituído, mesmo que não seja um
gênio, nem sequer um ser excepcional, possui em si forças suficientes
para alcançar êxito na vida, se conseguir colocá-las em atividade sem
perda de tempo. O êxito não está fora, em algum local inacessível,
mas dentro de você. Não é necessária qualquer ajuda externa, você
pode e deve se ajudar a si próprio, e não pode perder tempo...
De um modo geral (há as exceções), não lhe ensinaram a pensar e
muito menos a raciocinar. Não lhe ensinaram, por exemplo, que o
tempo é a coisa mais importante da sua vida. Ensinaram?
Todo o progresso da humanidade deve ser atribuído à capacidade
do ser humano aproveitar todas as horas e minutos de que dispõe.
O desenvolvimento mental, se você pensar bem, nada mais é do
que o produto do tempo pelo esforço individual na aquisição de
conhecimentos, que farão você ser o senhor de uma determinada
profissão, sem prejuízo da cultura geral.
Observe como funciona: se você ler um livro e não fixar nada do
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seu conteúdo na mente, nada acrescentará ao seu intelecto. O tempo e o esforço
empregados na leitura terão sido fatores
puramente “imaginários”, incapazes de se
tornarem um produto real.
Se você cometer um erro e não refletir
sobre suas causas, esquecendo suas conseqüências, correrá o
risco de voltar a incorrer no mesmo erro, e, então, a experiência será totalmente infrutífera.
Se você se propuser a aproveitar o tempo, sem menosprezar as horas
de descanso e lazer, que são de fundamental importância, ao fim de
poucos meses de aplicação, com certeza terá uma maior agilidade
mental, o seu cérebro lhe responderá com mais rapidez e atrairá muito mais oportunidades que antigamente.
Para concluir, eu vou lhe dar um “conselho”: não comece nada pelo
mais fácil. Se tiver duas coisas para fazer, uma fácil e uma difícil,
comece pela difícil e persista até que consiga realizar esse objetivo,
por mais difícil que possa parecer, pois agindo dessa maneira, você
começará a eliminar a preguiça e o comodismo que são verdadeiros
venenos para a prosperidade. Cuidado com a procrastinação (adiamento), que é um poderoso inimigo. Ele é mais do que um ladrão do
tempo, porque lhe rouba o caráter e lhe faz perder as grandes ocasiões, e lhe priva da liberdade e o torna escravo das ilusões.

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 Nº 63
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Quem é sua essência?
Quem é você?

Talvez você seja uma das pessoas que, por influência religiosa, política ou familiar, se considere parte de uma raça inferior vinda a este
planeta para “expurgar” seus pecados ou a fim de eliminar seu carma
negativo. Alguém imperfeito, que nasce do pecado, ou só mais um
contribuinte, um eleitor, um número, um RG, um CPF, etc.
Em Sat Sangas - encontros com a verdade - que realizo, costumo
perguntar a alguns buscadores: “Qual o objetivo de seu nascimento
aqui neste planeta? Você está aqui na Terra para quê?”
As respostas mais comuns são: “Estou aqui para evoluir”, “estou aqui
para me tornar melhor”, “estou aqui para me salvar”.
Para você, o que é tornar-se melhor, evoluir, buscar a salvação?
Medite a respeito destas questões:
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Você está melhorando?
Pouco tempo atrás, tornar-se melhor era
jejuar até morrer, ajoelhar-se no milho,
imolar-se, fazer guerras “santas”, financiar sua religião para comprar lotes no
céu, ser intolerante com as minorias,
apedrejar adúlteros, etc.
Enquanto você desejar tornar-se melhor, não estará aceitando-se
como é. Se desejar sempre melhorar, estará sempre descontente
com o que é agora e melhorar o quê?
Até podemos pensar em melhoria, mas a mesma começa com a
aceitação de si.
O que pode melhorar em você?
Você está evoluindo?
Várias vezes já aconteceu comigo de alguém dizer “fulano
não é evoluído”. Daí pergunto: “E você é?” Você, que julga
os outros, é evoluído?
Certa vez minha amiga Raquel perguntou-me: “Existe algum aparelho para medir a evolução das pessoas?”
E você, o que sente sobre isso? O que é evoluir? Você busca salvação?
Salvar-se do que e de quem? Sei que, se algum iluminado falou
de salvação, é muito mais no sentido de libertação. Até alguns
teólogos da Teologia da Libertação concordam comigo, Jesus, por
exemplo, libertaria o homem do jugo das elites. Libertação também de preconceitos, desejos que não têm fim, da sua mente, de
valores sociais retrógrados, etc.
Conversando com povos de várias culturas, ouço muito sobre a aventura da vida humana em busca da felicidade - conforme já falamos,
todos querem ser felizes. Você busca a salvação de quê? Essa idéia de
salvação me lembra a de pecado, dor, tristeza e intolerância.
Há um mito entre os índios carajás de que Deus / Deusa nos
fez imortais. Segundo uma de suas lendas, vivíamos dentro das
águas sem conhecer as árvores, o sol, a lua, as montanhas, os
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animais terrestres, etc. A realidade dos
carajás era a água, porém no fundo dos
rios e mares havia um túnel de luz no
qual, se alguém entrasse, perderia a
imortalidade.
Certo dia um casal de carajás entrou no túnel e saiu nas areias da praia, onde avistou paisagens belíssimas e todo
um ecossistema. Querendo contar a novidade a seu povo, o casal voltou pelo túnel e chamou todos para verem o que havia fora da água.
Todo o povo quis conhecer esse mundo, mas Deus/Deusa disse:
- O mundo fora da água é algo sublime, mas, se vocês forem a ele,
perderão a imortalidade.
Depois de muito meditar sobre a idéia de que tudo seria a partir
de então impermanente, os índios resolveram com muita coragem atravessar o túnel e viver, como vivem até hoje, nas praias e
na paisagem do Bananal.
Os carajás consideram a suprema felicidade o fato de viver aqui nesse
planeta, com o corpo que têm e com liberdade. Para eles, felicidade
é a aventura da vida.
O budismo também tem essa mensagem: todas as escolas inspiradas
em Buda ensinam a bênção e a importância de reencarnar, de como é
difícil encontrar um corpo para visitar esse planeta Terra, minúsculo
e limitado, porém o mais lindo e colorido dos planetas que todas as
almas do universo querem visitar. Será que você é uma delas? Medite
sobre os objetivos de sua alma. Insisto: quem é você?
O iluminado frei Leonardo Boff, em seu livro A águia e a galinha,
nos brinda com a interpretação de um conto que dimensiona as possibilidades da natureza humana.
Um peregrino passava por um sítio quando, perplexo, notou que
uma águia ciscava milho e ração junto de algumas galinhas. O peregrino perguntou ao dono do sítio como se deu aquela situação, a
águia, a mais livre de todas as aves, rainha dos céus, vivendo assim.
O sitiante disse:
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-Um dia encontrei um filhote de águia na
floresta e o trouxe cativo, criando-o junto
das galinhas. Com o tempo ele se acostumou e agora não é mais uma águia e sim
uma galinha, até não voa.
- Não - disse o peregrino. - Essa ave tem
alma de águia e, apesar de ter sido educada com uma galinha, se sua
alma for tocada, ela certamente voará e será novamente uma águia.
- Não, de jeito nenhum! - rebateu o sitiante. -Essa ave sempre
será uma galinha.
Os dois decidiram tirar a prova.
Com movimentos delicados, o peregrino pegou pelos pés a assustada águia, colocando-a em seu antebraço, e disse:
-Tu és a autoridade dos céus, símbolo de liberdade e iluminação. Voa!
A águia, parecendo nada entender, olhou para o chão e para lá se dirigiu, voltando a ciscar com as galinhas. Ela foi educada para ser assim.
Persistente, o peregrino tomou a águia do chão novamente e a levou
ao telhado da casa, dizendo:
- Tu és uma águia, abre tuas asas e voa para o infinito!
E a águia, agora sentindo medo, planou de volta ao chão.
O sitiante riu e comentou:
- Eu lhe disse, ela foi educada como galinha e virou uma galinha!
- Não - retrucou o peregrino. - Em algum lugar no seu interior existe a águia.
E novamente ergueu a ave nos braços e, ao subir uma colina, levantou-a em direção ao sol, dizendo:
- Águia, tu não és da terra, tu és do céu. Olha o sol, olha o horizonte
com suas maravilhosas possibilidades! Estende tuas asas e voa, rainha das aves!
Como num passe de mágica e com uma energia que estremeceu as
montanhas, a águia soltou um grito de poder - “cau-cau” - e começou
a voar cada vez mais alto, até se fundir com a paisagem e desaparecer
no horizonte do planeta Terra.
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Reflexão
A idéia dessa história é mostrar que nossa alma é composta de uma dimensão de
águia e uma dimensão de galinha que devem ser aceitas e respeitadas por vezes. Medite nestas questões:
Em quais situações de sua vida é necessário agir de maneira mais
tranqüila, simples, sem expectativas, e ficar contente com isso?
Em quais situações você age como uma galinha, mas sabe que tem aí
dentro uma águia aprisionada?
Quando você vivencia situações de águia, com força, voando
alto, fundindo-se com o infinito?
Fonte: Livro – “Quero mesmo é ser feliz” Autor: Otávio Leal - Editora: Alfabeto
Texto e imagens, colaboração de Otávio Leal (Dhyan Prem)
Diretor da Humaniversidade (11) 5055-2800
Jornal O Legado Nº 63
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Somos donos do
nosso futuro

Apesar deste já ser o quarto artigo da série, e a era de Aquário já
estar sendo vivida há alguns anos, eu vou chamar este artigo de
o início de uma “Nova Era”. É possível que você, amiga ou amigo
leitor, após lê-lo e estudá-lo amiudamente, velhas cenas se desfaçam e outras surjam diante de você. O seu potencial inesgotável
da vida se abrirá num horizonte renovado, e você vai perceber
que o tempo passa, e que é melhor aproveitar as oportunidades
enquanto elas estão perto de você, ao seu alcance.
Lembre-se: este momento é único, e cada atitude desperdiçada tem
um preço a ser pago no futuro. Carpe diem, diz o ditado clássico:
“Aproveita o dia de hoje”. E não se trata de um convite ao prazer de
curto prazo. É um lembrete de que mais adiante você prestará contas,
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à sua alma imortal, sobre cada instante de
tempo perdido.
Surgem, então, algumas perguntas incômodas:
- O que você fez de mais importante em
sua vida até hoje?
- Quais são os erros que você não quer cometer de novo?
- O que você espera do futuro?
- Suas metas pessoais são claras e realistas?
- O que está disposto a fazer, de fato, para alcançá-las?
Creio que este artigo tem algumas validades psicológicas, outras tantas espirituais, e também pretende lhe mostrar a praticidade no bem-viver. Porém, o que ele tem de mais abrangente
e de importante, é que todos podem reavaliar as suas vidas,
desde o seu início até à conclusão.
É claro que você poderia especular de vários modos sobre tudo
àquilo que o futuro lhe reserva. Mas o mais sábio é você assumir a direção do processo de perguntar: “Que tipo de futuro
desejo criar para mim mesmo?”
Com uma caneta na mão e um pedaço de papel, você pode fazer os
seus planos. Você pode colocar algumas ações capazes de aumentar
radicalmente a qualidade da sua vida. Entre elas:
* Prestar mais atenção a cada instante.
* Abandonar um hábito negativo.
* Cuidar melhor da saúde.
* Dedicar mais tempo à meditação.
* Economizar mais.
* Preservar a energia vital.
* Melhorar os seus relacionamentos pessoais.
* Dar menos atenção a certas atividades que parecem urgentes, mas
não são importantes, e dar mais atenção a atividades que são importantes para você, embora não pareçam urgentes.
O passo seguinte é evitar que essas promessas caiam no esquecimento. Será útil avaliar cuidadosamente as suas forças. Talvez você
possa “remar contra a correnteza”, vencendo a preguiça, a inércia,
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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o desânimo e outros desafios. Mas há o
perigo de que siga o caminho mais fácil,
abandonando as nobres decisões de um
momento inspirado e sendo arrastado, cachoeira abaixo, pela força da rotina.
Em vista do que foi dito, você pode perguntar: O que fazer, então, para que as minhas promessas se transformem em realidade? O primeiro passo é
reconhecer que o propósito da vida é produzir auto-aperfeiçoamento, criatividade e paz interior. O segundo passo é escolher metas bem
definidas que só dependam de você. Não decida, por exemplo, que
você ganhará na mega-sena ou outro similar. Isso seria apenas um
desejo de colher aquilo que você não plantou. Não tome a decisão de
que as outras pessoas serão simpáticas com você, mas resolva que, da
sua parte, será amável com elas. Não decida que seu chefe deve lhe
dar um aumento salarial, mas tome a decisão de trabalhar com mais
afinco e de aproveitar melhor as oportunidades profissionais.
Na infância espiritual, ou quando somos psicologicamente infantis,
temos uma forte dependência de um “pai salvador” e esperamos que
Deus ou uma figura de autoridade (como um Guru) façam tudo por
nós. À medida que você vai adotando na vida uma atitude adulta, vai
conquistando a sua independência. Então, a sua religiosidade já não
se apóia na crença ou na obediência passiva, mas, sim, na compreensão da unidade e num sentimento de responsabilidade solidária.
Nos séculos 1 e 2 da nossa era, um ex-escravo chamado
Epicteto ensinou:
“A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de
um princípio: algumas coisas estão sob o nosso controle, e outras
não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprendermos
a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar
é que a tranqüilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Sob o nosso controle, estão nossas opiniões, aspirações e a
decisão sobre as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são da nossa conta porque estão sujeitas à nossa
influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza da nossa vida interior. Fora
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de nosso controle, entretanto, estão coisas
como do tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande
e enriquecemos de repente ou a maneira
como somos vistos pelos outros. Devemos lembrar que essas coisas são externas
e não dependem de nós. Tentar controlar
ou mudar o que não podemos, só resulta em aflição e angústia”.
De fato, a grande fonte de infelicidade, no plano psicológico, está no
hábito de gastar energias reagindo contra o que não pode ser alterado, ou manipulando de modo artificial aquilo que, naturalmente,
não estaria ao nosso alcance controlar. Com isso perdemos a oportunidade de fazer aquilo que só depende de nós. Epicteto acrescenta:
“As coisas sob o nosso poder estão naturalmente à nossa disposição,
livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte: se você
achar que tem domínio total sobre coisas que estariam fora do seu
controle (...) sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa
frustrada, ansiosa e com tendência para criticar os outros”.
Ao definir metas pessoais, você deve também levar em conta os diversos aspectos da sua personalidade. Lembre-se que o ser humano
é complexo, freqüentemente contraditório. Existem, em cada um,
centros emocionais capazes de promover um “boicote inconsciente”
contra novas decisões. De que modo, então, você vencerá a preguiça
e o apego à rotina? Como você deve enfrentar o desafio da coerência?
O avanço deve ser firme, mas deve evitar tomar decisões tão radicais
que contrariem o bom senso, ou que você não consiga manter. É
melhor tomar resoluções que você possa colocar em prática desde
o primeiro momento, mesmo em pequena escala. Em alguns casos,
vale a pena contar a amigos e familiares sobre as decisões tomadas.
Tornar a decisão conhecida aumentará sua responsabilidade. Uma
ou duas pessoas podem ser escolhidas como “testemunhas” e “fiscais” do projeto.
Outro recurso que está ao seu alcance é criar pequenos rituais de
reforço da decisão tomada. Veja alguns instrumentos utilizados por
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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diferentes pessoas, conforme seu temperamento e inclinação individual:
* Meditar diariamente no processo de auto-aperfeiçoamento.
* Orar com regularidade, incluindo na oração o fortalecimento da decisão tomada.
* Criar, ao longo do dia, alguns momentos
de silêncio e de recolhimento mental.
* Manter um caderno de anotações em que são registradas as principais lições da caminhada.
* Reafirmar mentalmente o seu propósito, logo ao acordar, pela manhã, e antes de adormecer, à noite.
A decisão de mudar a rotina exige coragem e sacrifício. Você tem de
abrir mão, generosamente, das coisas erradas a que se apegou. Desse
modo crescerá como pessoa e desenvolverá o seu potencial interior.
Essa renúncia aos velhos hábitos também requer austeridade, uma
prática espiritual antiga, que pode ser definida como “indiferença
em relação à comodidade pessoal”. O nome sânscrito da austeridade
é tapah (pronuncía-se: tapas), e é esse um dos conceitos mais importantes da tradição esotérica, porque é a sua prática que produz
o fortalecimento da vontade própria, sem a qual nada poderíamos
fazer de útil na vida.
Tapah não é uma atitude dura ou insensível. Essa austeridade constitui apenas um sintoma externo de que temos uma vontade madura
e amorosa de autoconhecimento, e de que um fogo divino queima o
que é negativo em nós, iluminando o conjunto da nossa consciência.
Etimologicamente, a palavra tapah significa “aquilo que brilha como
o fogo ou o Sol”. A vida ensina que uma pequena dose de austeridade
nos liberta de grandes fontes de sofrimento.
Qual é o segredo, então, para que você possa cumprir com as suas
promessas? Você deve definir com clareza e reexaminar constantemente as suas metas. Você deve trabalhar com calma e criatividade
(veja a historia do “Plantador de Flores”, no livro “Histórias Exemplares” de minha autoria) em função delas. Você deve lembrar que a
existência de obstáculos é indispensável para o aprendizado. Ao enfrentar os desafios, você começa a conhecer, gradualmente, o segredo
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do êxito na arte de plantar bom carma. A
chave do segredo, para a filosofia oriental,
está na combinação correta dos significados profundos de cinco palavras: 1) altruísmo; 2) perseverança; 3) auto-estima; 4)
autoconhecimento; e 5) autocontrole, que
serão assunto dos próximos capítulos
Mas, para fechar este artigo que já está bem grande, eu vou lhes
falar sobre algo de fundamental importância para todos os seres
humanos: TEMPO.
Diariamente, ao término do trabalho cotidiano (caso você trabalhe,
é claro), terá a dádiva do tempo. Mas o que é que você fará com esse
tempo? É provável que as ditas horas ociosas sejam poucas; que você
é uma dona de casa ou um gerente de restaurante e que as poucas
horas de folga as passa dormindo. Mas também é provável que você
seja um trabalhador assalariado, e que ao final da tarefa diária não
saiba o que fazer, a não ser ir para o bar beber com os “amigos”, ou
então assistir a uma série de novelas completamente desconexas, que
não lhe levarão a lugar algum. Também é possível que você diga que
não sabe o que fazer com o seu tempo, e isso é terrível.
Se você não sabe o que fazer com o seu tempo ou o está jogando fora
com reuniões supérfluas, novelas, jogos inúteis, vícios, você está com
um grande problema.
Benjamim Franklin, um dos maiores gênios da raça humana, disse a
esse respeito: “Tu gostas da vida? Então não despedisses tempo, pois
isso é a matéria de que é feita a vida”. E eu ainda acrescentaria: “A única coisa que nos pertence é o tempo, por isso, é melhor aproveitá-lo
conscienciosamente”.
Você deve aprender a usar a matéria mais preciosa da vida – o tempo
– e enchê-la de vida útil; não de tristezas, desânimos, desolações, raivas, ressentimentos, medos e decepções. Você deve aprender a usar
o tempo produtivamente, construtivamente, a fim de alcançar seus
mais nobres objetivos.
Lembre-se que o tempo de lazer é tão importante como o tempo
de trabalho. Você não é uma máquina, portanto não aja como tal.
O tempo de lazer pode significar – esportes, arte, cultura, diverti112
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mento e uma infinidade de outras coisas
saudáveis. O lazer e o seu bem estar, a sua
separação periódica dos problemas, o é tão
importante como o trabalho.
Faça o “teste do espelho”. Olhe para o espelho e sem simulação ou fingimento, pergunte quem você é e o que está fazendo consigo
mesmo? Esse autoconhecimento, ou melhor, auto-confronto, requer
uma resposta firme e objetiva. Não pode e nem deve ficar indeciso.
Para C. Neil Stait, a administração do tempo deveria ser nossa prioridade número um. Sem o mínimo de organização em nosso dia, ele
se perde sem propósito e acaba sem realizações.
Também Bernard Berenson nos prima com esta preciosidade. Ele diz:
“Eu gostaria de poder ficar numa esquina movimentada de chapéu na
mão, pedindo às pessoas que me dessem todas as horas que desperdiçam”.. E o grande Rivarol acrescenta à lista: “O tempo é a praia do
espírito. Tudo passa por diante dele e nós julgamos que é ele que passa”.
E você? O que tem feito do seu tempo?...
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 - Nº 62
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Adversidades

Abordaremos um pouco sobre a questão das adversidades em nossas
vidas, já que, por incrível que pareça, a forma com a qual lidamos com
esta questão está intimamente ligada ao nosso bem estar.
Um dos grandes segredos do sucesso na vida é como você trata as adversidades, isso porque, nosso bem estar está completamente ligado às
atitudes que temos diante de questões adversas. A pergunta é: Quando você não tem nenhum tipo de problema você procura se superar?
Muitas vezes não, talvez porque o ser humano só se autodesenvolve
através de desafios constantes e diários, sejam eles de ordem financeira, familiar, pessoal, social, emocional e, principalmente, na saúde.
Então, o problema não é ter problema, e sim como você lida com seus
problemas. Essa é a grande questão que reflete o sucesso ou o insucesso de alguém e isso também se aplica na qualidade de vida.
Entrando no campo da saúde, podemos dizer que seu bem estar está
sendo influenciado por essa questão, ou seja, será que quando você
está bem com seu físico, sua mente, e sua alma você procura melhorar?
Normalmente não procuramos dar essa manutenção a nossa saúde e
assim deixamos de elevar ainda mais a qualidade de vida, isso se exCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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plica pela falta de cultura do que chamamos
de medicina preventiva – que elege cuidar
da saúde e não da doença, o que é muito inteligente. Explico, só pensamos em cuidar de
nossa saúde quando nosso corpo dá sinais,
como uma forma de alarme, e como sabemos alarme é sinal de perigo, talvez já tenha
passado da hora de olhar para sua saúde e seu bem estar. Os sinais
de alerta que nosso sábio corpo nos envia normalmente são: processo
inflamatório, infecciosos, alterações biomecânicas, disfunções metabólicas que em muitas vezes levando a dores importantes até mesmos
limitantes que comprometem suas Atividades de Vida Diárias, Atividades Profissionais, isso sem contar o mal estar de ordem mental como
ansiedade, depressão, melancolias, ira e angústias, entre muitas outras.
Na questão física, um dos maiores parâmetros para se quantificar e
qualificar sua saúde poderia ser a função fisiológica (o funcionamento
do seu organismo) e a quantidade de dores que sentimos pelo corpo,
isso seria conseqüências de nossas atitudes que nos levam exemplos
como: doenças crônicas degenerativas e oportunistas tais como: diabetes, hipertensão arterial, obesidade, problemas cardiovasculares,
pulmonares e muitos outros, porém você que não tem nenhuma dessas doenças não deve nunca deixar de otimizar sua saúde.
Na questão mental e emocional, temos como relevância a sua condição de discernimento e pensamentos, e por conseqüência uma resultante emocional. Assim, aos eventos que envolvem discernir, refletir e
planejar, soma-se uma carga emocional que dá o peso ou a intensidade
para essas ações. Diante de fatos ou situações adversas, problemáticas
e complexas, nossa saúde, bem estar e qualidade de vida ficam muito
vulneráveis e isso contribui para a má qualidade de vida, o mal-estar, e
a fragilidade da sua condição de física.
Enfim, a grande dica para podermos otimizar ou mesmo aumentar
nosso bem estar é refletir um pouco mais sobre o que podemos fazer
de melhor no momento em que passamos por alguma de adversidade,
já que esse seja, talvez, um dos pequenos momentos chaves e mágicos
para que a nossa saúde e o nosso bem estar não sejam comprometidos.
Texto de Dr. Ricárdo Rossì - Instituto do Bem-Estar - (11) 4228-1155
Jornal O Legado Nº 66
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Bioeletrografia
(Foto Kirlian)

Conhecemos a energia em algumas de suas manifestações (elétrica, mecânica, térmica, etc.),
porém existem muitas formas de
energia no universo que ainda
não foram mensuradas, ou sequer
detectadas; nossos corpos sutis
interagem com essas energias e,
embora não tenhamos consciência desse intercâmbio, é dessa maneira que podemos sentir estados
emocionais de outras pessoas ou
“captar” a energia de um ambiente, por exemplo.
Chamamos de AURA HUMANA a manifestação desses corpos sutis ou campo energético que possuímos e que pode ser observada
por clarividência, radiestesia, lâminas de Kilner e Foto Kirlian, atualmente denominada Bioeletrografia.
O primeiro registro do campo eletromagnético de corpos foi realizado em 1939, na cidade de Krasnodar, na antiga União Soviética, pelo
engenheiro Semior D. Kirlian e sua esposa Valentina.
No Brasil, este método tornou-se conhecido através das pesquisas e
divulgação realizadas pelo físico Dr. Newton Milhomens, responsável pela padronização brasileira na interpretação de Fotos Kirlian.
Considerando que as doenças são conseqüências de disfunções energéticas,
podendo ou não se manifestar no corpo físico, através da Foto Kirlian teremos condições de verificar o estado geral de saúde, registrando a observação
do Campo Áurico em seus aspectos físico, psicológico e parapsicológico.
Texto colaboração de Daniela P. P. Moraes Psicóloga e terapeuta do Transformar Núcleo Terapêutico Holístico - (11) 5083-4482
Jornal O Legado Nº 63
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ESOTERISMO - DICAS DE UMA BRUXA

A magia da sedução

O homem é possuidor de cinco sentidos: olfato, paladar, audição,
tato e a visão. Isto é fato!
Na conquista do par perfeito a visão é a mais importante fonte de estimulo. A forma de vestir-se, um olhar, um gesto, o cabelo e as mãos
são estímulos que potencializam a atração sexual.
Em seqüência vem o olfato, neste ponto já estamos próximos à pessoa que nos atraiu e sentiremos o seu cheiro. O perfume é essencial neste processo de conquista, pois você reconhecerá o seu cheiro
mesmo não havendo o contato visual.
Como terceiro passo vem à audição. Uma voz suave e marcante
ficará guardada em nossa memória e saberemos imediatamente
ao ouvir o som. É como ligar um fio na tomada; sentimos aqueCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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la onda passando pelo nosso corpo que
muitos definem como arrepio.
O tato é a marca. Neste ponto recebemos na pele o registro do toque. Neste
momento, você estará a um passo para
conquistar a pessoa desejada. Conseguiu chegar até aqui? Ótimo.
Agora vem o paladar: com beijo, você selará o vínculo de sua conquista. E todos os sentidos estarão ativados e um movendo o outro.
O processo é simples e primitivo e aqui vão algumas dicas estimulantes para quem está à procura de alguém ou que já o tem
e precisa manter a chama da paixão.
Visão: Ao vestir-se coloque peça a peça, quase que lentamente. Tenha prazer neste ato. Primeiro vista-se para você, sinta-se confortável. Conseguindo lhe agradar, os outros notarão a aura de satisfação
e elogiarão. Lembre-se que o espelho será o seu amigo, mire-se e
diga: “Eu estou linda”, mas atenção, você tem que sentir esse poder.
Olfato: Saiba o seu signo e descubra qual a parte do corpo que ele
rege. Borrife o seu perfume primeiro nesta parte do corpo. Exemplo:
O signo de sagitário rege as coxas, se você for uma sagitariana é o
primeiro lugar onde deve passar o seu perfume. Esta é a região mais
sensível do corpo e exalará para as outras partes. É claro, passe o perfume em outras partes do seu corpo.
Outra dica é aspergir o perfume ao alto e entrar em baixo do jato,
chamamos isto de “banho de cheiro”.
Audição: O gengibre é excelente para a voz. Mascar um pedaço pequeno, além de melhorar o hálito você tirará maior proveito do seu
timbre. Fale pausadamente, para se fazer compreender e conheça o
assunto.
Tato: Algumas gotas de essência de baunilha no creme corporal e de
mãos, além do aroma afrodisíaco, darão maciez no toque. Outra dica
118

Compêndio do Legado Holístico - volume 3

A magia da sedução

é colocar uma pedra de Água Marinha ou
Lápis Lazulli no seu creme, a pedra Água
Marinha era muito usada pelas deusas da
beleza das grandes mitologias e fará sua
pele ficar aveludada. As unhas devem estar
bem feitas e um anel no dedo anular ativará o poder da sedução.
Paladar: Uma pitada de canela embaixo da língua fará com que seu
beijo fique mais “caliente” e deixará a outra pessoa sedenta por mais.
Não esqueça as roupas íntimas, pois se rolar uma esticada no programa, você deve estar perfeita. E neste momento, use o quinto sentido:
sua intuição e deixe-se levar pelo poder da sedução.
Treine os seus sentidos e jogue sua magia!

Texto de Angela Duarte - Terapeuta Holística
Encantharia do Sagrado
Jornal O Legado Nº 66
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Os Anjos estão
indo embora?

Outro dia fui convidado a participar de uma reunião com um grupo
secreto de estudos bíblicos.
Muito curioso, aceitei o convite para receber algumas informações
de seus estudos e, minha surpresa, foi quando me disseram “Os Anjos estão indo embora”.
Pensei: “Impossível, o meu Anjo continua comigo”.
Continuei a ouvi-los em uma sala de um hotel locada exclusivamente para nós.
- Não só no Brasil mas em todos os países está ocorrendo o domínio de
Lúcifer, conquistando cada vez mais novos seguidores com o seu poder,
inflamando a luxúria, com os prazeres da vida; a banalidade do sexo;
induzindo políticos a criarem leis que facilitam os trâmites da cor120
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rupção para ajudá-los em suas autodefesas,
outras leis para facilitar a própria luxuria;
leis liberando os produtos nocivos à saúde
(cigarros, drogas e bebidas alcoólicas); religiões inescrupulosas sendo criadas em nome
de Cristo e de Deus; falsos profetas; padres e
pastores pedófilos; etc.
Os Anjos sem os Homens, ou melhor, sem a Bondade, o Amor e a Harmonia dos seres humanos, eles deixam de ser necessários, pois a força
deles vem do “querer” do ser humano. Mas os Homens não mais pensam
neles, não mais acreditam neles, não mais conversam com eles. Enfim os
Anjos deixaram de ser importantes para os humanos.
Com tantos pensamentos e atitudes negativas dos homens, está se criando a autodestruição para higienização do planeta. Sucumbirão os maus,
ficando os justos. Efeito esse, pela força de Anjos que jamais estiveram
neste planeta e que os humanos nunca ouviram falar. Mas eles virão
para expulsar o povo de Lúcifer e o conduzirá para planetas mais densos
onde o espírito humano deverá recomeçar sua espiritualidade, e os piores, serão aniquilados para nunca mais existirem. O mal é a ausência do
bem, assim como sabemos que cientificamente a escuridão é a ausência
da luz. Devemos agir pelo bem, com pensamentos positivos, atitudes dignas de bom caráter e coletivamente fazendo o bem ao próximo.
Os Anjos de Luz estão indo embora e ficando os Anjos de Lúcifer. No
nome, ambos são de Luz, mas Lúcifer é oposição, desvirtua a moral dos
Homens, deixando-os nas Trevas e sob seu domínio inexato, queimando
seus espíritos pelo mal, tornando-os seres que nem são descritíveis por
tamanha maldade impregnada na alma. Os Anjos de Lúcifer os confundem fazendo-os acreditarem que são os Anjos de Luz.
Resta ainda um tempo para que os humanos aproveitem para lutar
ao lado dos Anjos da LUZ, expulsando os Anjos de Lúcifer e o Mal de
seus pensamentos, de seus Lares, de suas Ruas, de seus Bairros, de suas
Cidades, de seus Estados, de seus Países e de seu Planeta.
Caberá ao exército Crístico a expulsão dessas almas maléficas de seu sistema Solar e de sua Galáxia, prendendo-os na grande Torre onde já estão
alguns anjos caídos, seguidores de Lúcifer, de várias partes das Galáxias.
Isso se chama “Corrente do Bem”, por efeito da força da LUZ e
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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da magnitude da Força Divina.
Não deixem suas crianças tornarem-se escravos do exército das Trevas. Cuidado com
as tatuagens, elas são símbolos tribais dos
espíritos das Trevas que marcam suas proles
como rebanhos, para reclamarem a posse de
seus espíritos quando de sua morte.
Pessoas mentirosas, avarentas, exibicionistas, covardes, arrogantes, que
subjugam os humildes, viciadas em drogas, álcool ou sexo, com certeza
fazem parte desse exército “Luciferiano”, que, se não mudarem de atitudes, estarão espiritualmente banidos deste mundo e de outros mundos
de LUZ. Voltarão para os mundos inferiores, sofrendo novamente todo
o processo da evolução espiritual que perdurará por milhares de anos!
Ouvi essas pessoas narrarem essas informações as quais transcrevi
aqui para que cada leitor possa avaliar sua própria vida, seus conceitos, seus crédulos e principalmente seus pensamentos.
Depois dessa explanação que esse grupo de estudos me deu, penso
eu que não existe a vontade de Deus em fazer seus filhos sofrerem,
mas também não existe sua vontade em ter seus filhos sempre na
ignorância, Ele quer o bem estar de cada um de nós, mas não pode
aceitar que uns façam o mal aos outros, pois todos são seus filhos,
portanto somos todos irmãos. Irmãos se amam e podem fazer o bem
uns aos outros para crescerem juntos e cheios de prosperidade!
Esse grupo de estudos ainda me aconselhou: Peça uma missa para o
seu Anjo da Guarda e oriente aos seus familiares, seus amigos e aos
seus leitores que façam o mesmo. Valorizem seus Anjos. Se todos
provocarem essa Corrente do Bem, os Anjos terão mais força para
combaterem o mal e terão a certeza que os Humanos os querem.
Caro leitor, façamos a CORRENTE DO BEM, acendendo as LUZES
dos nossos Anjos, que estão em constantes batalhas por nós, simplesmente porque eles acreditam em nós! A Força Divina acredita
em nós! Deus acredita em nós! Precisa de mais?...
Texto de Alberto Sugamele
Editor do Jornal O Legado
Edição Nº 65
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A revolução do silêncio:
o grito dos humildes

Ao analisarmos a marcha da humanidade nestes últimos cem anos,
apesar das guerras, da destruição da natureza, da fome e das injustiças que perduram, constatamos que há uma expansão da mente e da
consciência que está caminhando na direção da alma. Isto começou
timidamente, mas hoje, com a entrada da Era de Aquários, encontra-se em um processo de aceleramento.
As guerras representam uma enorme falta de inteligência e até de
consciência, principalmente por partes dos governantes e políticos
de todas nações, pela insistente ação de resolver os conflitos pela força, pela ganância, pelo ódio e pela discriminação, quer seja política,
religiosa, econômica ou racial.
Por outro lado, essa violência provocada continuamente pelo próprio homem em nome de seus dogmas e fundamentalismos de todos
os tipos e gêneros está afetando sua própria tranquilidade e seu bem-estar, sua paz interior, o que o tem levado a autoquestionar-se e a
refletir a respeito de suas posturas perante a vida. E uma das questões
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é: será que ele sabe, de fato, o que é a vida
e o que é viver? E isto o está conduzindo à
verdadeira paz, segurança, justiça, felicidade, liberdade, fraternidade e sabedoria?
Está em curso uma silenciosa e grande revolução espiritual. Quando falamos em espiritual não nos referimos a nenhum sistema criado à imagem e semelhança das personalidades humanas, mas sim aos novos aspectos
da expansão da mente, da consciência e da alma que estão surgindo.
As religiões, seitas e crenças antigas e atuais, assim como os sistemas políticos e científicos, pouco podem fazer para ajudar a Velha
Humanidade, como também a Nova Humanidade que está surgindo
na Terra, uma vez que estão enclausurados na ideia de que a vida é
a matéria, o que representa um grande equívoco. Muitas crianças e
jovens de hoje pertencem a uma Nova Raça, fazem parte da Nova
Humanidade, com princípios muito diferentes e muito mais coerentes com o verdadeiro sentido da vida e da evolução.
Com a entrada da Era de Aquários, que terá uma duração aproximada
de 2.166 anos, novos aspectos da mente e da consciência estão sendo
ativados naqueles que pelas suas próprias obras, ações e méritos estão
buscando alcançar estados superiores do seu desenvolvimento mental
e espiritual, chegar a novos estados ou níveis superiores da mente e
da consciência. Estes estão sendo impulsionados pela ação da alma a
transformar a personalidade, de modo que ambas convivam pacificamente e não em estado beligerante, e assim possam buscar novos horizontes da vida, da natureza e do universo; novas oportunidades para se
tornarem Trabalhadores da Luz, servirem à humanidade e à evolução
universal. Nos santuários interiores, silenciosa e humildemente as almas gritam por amor, sabedoria, paz, justiça, segurança, uma correta
educação, alimentação e habitação para todos, sem discriminações
nem imposições de qualquer tipo de ideologia.
C. W. Leadbeater, em seu livro “A Vida Interior”, diz:
“Os homens têm de aprender a serem trabalhadores participantes e
não se tornarem apenas servos inteligentes, porque um dia terão que
realizar esse mesmo trabalho e a preparação para as grandes responsabilidades futuras passa por assumir as pequenas responsabilidades
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de agora. Uma grande oportunidade ou
responsabilidade de importância mundial pode surgir para um de nós talvez
uma vez em muitas centenas de vidas, e
podemos aceitá-las ou perdê-las, dependendo de havermos criado ou não o hábito de aceitar as pequenas oportunidades da vida diária, de modo
que, se adquirirmos o hábito de fazer a coisa certa, nós a faremos
automaticamente no momento decisivo. As oportunidades que
temos de fazer o bem ou o mal, são pequenas no contexto mundial, mas ao aprendermos a escolher o bem automaticamente e
sem hesitação diante dessas pequenas questões, a Grande Fraternidade confiará em nós em questões maiores.”
Gradualmente, uma parcela crescente da humanidade está transferindo seu centro de decisão, de abaixo do diafragma para acima
do diafragma, e isto está provocando uma enorme purificação,
mas também está causando que a grande maioria tenha dificuldades em encontrar as respostas e os caminhos mais condizentes
com esta silenciosa e humilde revolução interior que está se processando em seu universo interno.
Muitos ainda se prendem a conceitos arcaicos que não conseguem
mais impulsionar a vida para estágios superiores da evolução; suas
almas aprisionadas no jogo das paixões e das emoções gritam por
paz, justiça, fraternidade e liberdade. Mas uma nova ação está sendo
dinamizada e dirigida pelos Mestres de Luz da Grande Fraternidade Branca, a Hierarquia da Luz, como por seus autênticos discípulos aceitos, encarnados e espalhados por todo o mundo; eles estão
trazendo novos ensinamentos e técnicas mais adequadas ao ser humano de hoje e de acordo com as etapas que a humanidade terá de
alcançar, como também para ajudar todas as almas a se libertarem.
Nas eras anteriores a ação vinha de fora para dentro, primeiro era necessário se atingir um estado de perfeição física, emocional e mental, para
no final de muito tempo se atingir a alma, eram processos muito lentos.
A mente não era muito utilizada, porque bastava seguir uma religião,
um livro considerado sagrado, os dogmas, ou alguém que conduzisse
seus atos e preceitos. Havia uma demanda muito severa conduzindo um
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processo emocional que ainda hoje bloqueia
o desenvolvimento natural da mente.
Hoje, ao utilizar mais a mente racional e a
consciência, o ser humano se recusa a ser
conduzido por “tuteladores e donos da verdade”; ele busca a sua autodeterminação, o
seu autoconhecimento, a sua independência em todos os aspectos,
materiais e espirituais, busca despertar suas potencialidades latentes,
abrir seus canais espirituais, ativar os atributos da consciência e da
mente para melhor poder analisar, comparar, questionar, refletir, meditar e vivenciar para encontrar seu próprio caminho interior rumo
à Luz Divina Criadora, de onde um dia todos saímos e para onde
um dia todos retornaremos; mas isto teremos de fazer com nossos
próprios pés até nos tornarmos mestres de nós mesmos.
A grande maioria ainda vive abaixo do diafragma, suas vidas são dirigidas pelas emoções instintivas e por aquilo que muitos chamam
de “cérebro estomacal”, a região onde ainda se encontra uma parcela
da alma animal no ser humano.
A Era de Aquários está trazendo silenciosamente para o ser humano novas e transformadoras energias. A Hierarquia da Luz está colocando em ação o Grande Plano Divino para a Terra, e o Senhor
Cristo-Maitreya está trazendo a dinamização das Energias Crísticas,
que são Trinas e Unas. Tudo isto é muito revolucionário. O desenvolvimento e o trabalho espiritual deixaram de ser ações de fora para
dentro e de baixo para cima, e passaram a ser processos de cima para
baixo e de dentro para fora. A alma, a mente e a consciência se tornarão os objetivos mais importantes da vida, o corpo físico e emocional
ou astral serão secundários e, gradualmente, controlados pela mente
e pela alma, por isso, grandes oportunidades ou responsabilidades,
como escreveu Leadbeater, estão surgindo para todos os que querem
trilhar com consciência o Caminho da Luz que nos conduzirá à nossa libertação e iluminação espirituais.
Os atos inconscientes que ainda dominam o ser humano, como também a mente, a consciência e a alma, ainda não são corretamente
compreendidos, mas há uma ação que vem se movimentando nos
planos da alma em direção aos níveis superiores da mente e da consCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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ciência para expandir os sentimentos, a
compreensão, e transformar e transmutar
os aspectos inferiores da mente e da consciência de modo que estas possam ser sabiamente utilizadas. O esoterismo aquariano
está voltado para trazer o descerrar destes véus que ainda encobrem os grandes mistérios da Vida e da
Criação, mas temos que ter esperança nas palavras de Jesus que
disse: “Nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem
oculto, que não haja de ser sabido.”
A humanidade silenciosamente está passando pela transferência interior do seu centro emocional, ou seja, dos instintos primários e
irracionais, em que age sem pensar nas consequências de seus atos
e o que representarão no seu futuro, na natureza e para as novas
gerações, e assim começa a se focalizar acima do diafragma, onde
o sentimento-intuição, a razão-inteligência, a criatividade da mente superior, a telepatia intuitiva e a sua alma estão em processo de
desenvolvimento e expansão para controlar e direcionar a vida. As
faculdades superiores e os canais espirituais, como hoje se chamam,
estão em processo de desenvolvimento e expansão na humanidade.
O místico e pregador dominicano-alemão João Tauler (nasceu no
ano de 1300 e faleceu em 1361) exprimiu-se assim:
“Deus deseja permanecer nas faculdades superiores – a memória, o
intelecto e a vontade – e operar nelas de forma divina. Esta é Sua verdadeira morada, o Seu campo de ação. É ali que Ele encontra a Sua
semelhança. É ali que devemos procurá-lo, se queremos encontrá-Lo
e pelo caminho mais curto. Então, o espírito é transportado mais alto
que todas as faculdades, para uma solidão imensa da qual nenhum
mortal pode falar com exatidão... Quando, mais tarde, estas pessoas
voltarem a si, elas se encontrarão possuídas de um conhecimento
distinto das coisas, mais luminoso e mais perfeito que o dos demais.”
Há um imenso potencial armazenado na alma e no espírito, fruto
de centenas ou milhares de existências passadas, e não podemos nos
esquecer que o divino se encontra dentro de nós. Este potencial está
descendo para a personalidade, e a alma, finalmente, poderá abrir,
desenvolver e expandir todos os seus canais espirituais, as suas faCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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culdades espirituais, de modo a orientar a
personalidade através dos níveis superiores
da mente e da consciência. A alma dirigirá
e orientará a personalidade, seu verdadeiro instrumento no plano físico. Isto é uma
grande revolução silenciosa do despertar
da mente e da consciência, e que já está em ação e avançando pouco
a pouco na humanidade. A Consciência Crística, que reside na alma,
está aos poucos sendo despertada internamente, independentemente das religiões, crenças ou sistemas políticos. Há uma verdadeira
busca espiritual na humanidade e que vem sendo expressa com mais
naturalidade em várias partes do mundo.
Uma Nova Luz está surgindo nos horizontes da vida humana, não
podemos perder esta nova oportunidade que está sendo dada a todos, de sairmos do Caos para a Luz!
(Da obra do mesmo autor: “Do Caos para a Luz”, Vol.2. Editora Portal).
Bíblia, Lucas: 12:2. - Citado por Poulain,Graces of
Interior Prayer,e por Alice A. Bailey, “Do Intelecto à Intuição”.
Texto de Henrique E. Rosa; da obra do mesmo autor
“Do Caos para a Luz”, Vol.1 – Escola da Síntese - (11) 4777-9870
Jornal O Legado Nº 63
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Se pararmos para refletir sobre o caos em que se encontra a humanidade e o planeta, chegaremos à conclusão que a consciência humana
ainda é muito pequena e limitada. Os sistemas religiosos, políticos,
econômicos e sociais não conseguem impedir o avanço da violência,
da crueldade e da destruição da natureza. Parece que a humanidade
está vitimada por um grande mal interior que até poderíamos chamar de “A Síndrome de Pandora”.
Para quem não sabe, segundo a mitologia grega: Pandora foi a primeira mulher criada por Hefestos por ordem de Zeus, que lhe deu de
presente uma caixa onde estavam encerrados todos os bens e todos
os males. Epimeteu, o primeiro homem, desposou Pandora e cedendo à curiosidade abriu a caixa e todos os males se espalharam por
toda a Terra. No fundo só ficou a esperança, porque Pandora, feCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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chando a caixa a tempo a deteve de escapar.
Todos temos em nosso interior uma caixa
de pandora e dentro dela estão todas as nossas paixões, ódios, rancores, raivas, ganâncias, invejas, pensamentos e desejos negativos, como também vários tipos de vícios
e impulsos irracionais ainda incontroláveis
que levam à destruição dos nossos semelhantes e da natureza, sem a
consciência das conseqüências que gerarão para as futuras gerações.
Nosso inconsciente não deixa de ser um compartimento importante
da nossa caixa de pandora; estamos sempre prontos a soltar todos
os nossos “bichos” sobre os outros, a nos tornarmos “juízes” de tudo
e de todos, a fazermos de nossa personalidade um rolo compressor
que ameaça a todos que se colocam no nosso caminho.
Talvez, minhas observações sejam muito duras, mas a realidade da
vida hoje provoca muita tristeza, uma vez que a destruição e a violência que vemos por todos os lados tiveram sua origem – no próprio
homem – que abriu sua caixa de pandora e espalhou todas as forças
destruidoras e violentas em todas as direções. Basta olharmos à nossa volta, a realidade das famílias em nosso bairro, em nossa cidade,
em nosso estado, em nosso país e em outros países também.
Em decorrência desse caos, uma parcela crescente da humanidade está caminhando para um novo estado de consciência na
busca de soluções que consigam fazer com que a realidade humana seja outra e possa emergir para uma nova ordem mundial. Esta ação tem fortalecido a esperança e tem semeado uma
necessidade de expandir a consciência. Ainda não existe uma
definição simples e consensual de consciência, certas definições
têm uma orientação, religiosa, filosófica ou mística que não estão muito condizentes com a sua verdadeira natureza.
Ensina a ciência esotérica que: “A consciência é uma realidade soberana no universo. Seu alcance de manifestação é infinito. Assim
como há estados subumano de consciência, há também estados supra-humanos. A consciência de uma pessoa esclarecida é virtualmente iluminada, e ela vive – quer acordada quer sonhando – num
mundo resplandecente de Luz. A evolução da consciência está tendo
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lugar diante de nossos próprios olhos, mesmo assim, a maioria não consegue enxergar
que um novo despertar da consciência está
acontecendo no seio da humanidade”.
Na realidade o ser humano está muito dividido internamente, sua mente e sua consciência ainda continuam envoltos em muitos
mistérios; ele se sente perdido e busca a verdade. Mas, para isto precisa redescobrir a sua verdade interior, como Jesus disse: “Pela verdade vos libertareis”. Para haver uma verdadeira expansão da mente
é necessária uma expansão da consciência!
Todos precisamos atingir a nossa unidade interna, mas esta também
depende da unidade mental e da consciência, da união do eu inferior
(personalidade) com o eu superior (alma), porque só assim, conseguiremos atingir a unificação com a alma e o espírito, chegaremos à
consciência do Ser Divino que reside em cada um de nós.
Com a entrada da era aquariana, a parcela superior da consciência,
a supraconsciência, está cada vez mais forte e está impulsionando a
personalidade a buscar uma expansão interna e a conquista de novos horizontes, tanto materiais como espirituais. Muitos se prendem
a conceitos fundamentalistas que não conseguem mais impulsionar
ninguém a outros estágios da evolução universal nem a níveis superiores da consciência. Os atos inconscientes, subconscientes e irracionais ainda dominam a vida humana; a nossa caixa de pandora
ainda não foi arrumada, sublimada, transformada e transmutada. A
psicologia vem procurando ajudar o ser humano a arrumar e a sublimar a parte de mente que ainda o mantém reprimido e escravizado internamente, não permitindo que tenha uma evolução natural
e saudável, com tranquilidade, harmonia, equilíbrio e paz para que
seja feliz. Muitos hoje buscam uma espiritualidade maior, se preocupam com sua caixa de pandora, procuram reconquistar suas virtudes
perdidas e os atributos divinos.
Em 1932, Alice A. Bailey focalizou muito bem isto em suas obras
quando disse: “O problema está em adquirir no trabalho da percepção nos níveis espirituais uma facilidade igual à que desenvolvemos
nos níveis mundanos, e um dos pontos importantes que devemos
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recordar é que, em ambos os casos, a triplicidade da alma, da mente e do cérebro
tem de desempenhar o seu papel, mas com
uma orientação e uma atenção diferentes.
Torna-se simplesmente uma questão de
focalização. O cérebro está ativo de uma
forma praticamente subconsciente, relativamente aos instintos e aos hábitos que dirigem a nossa vida
e apetites no plano físico. Através de uma educação correta, ele
aprende a ser receptivo às impressões que emanam da mente e, em
vez de ser apenas um registrador sensorial ou gravador, aprende
a responder às impressões do pensamento. A mente por sua vez
tem uma tendência instintiva para registrar todas as informações
provenientes do exterior, mas pode ser treinada a tornar-se receptiva à alma e a registrar informações emanantes desta fonte
superior. Com o tempo, podemos adquirir a facilidade e a prática
de utilizar tanto o cérebro como a mente, ativa ou passivamente,
até finalmente produzir uma inter-relação perfeita entre os dois e,
finalmente, entre a alma, a mente e o cérebro”. (1)
Todos os vícios, desejos inferiores como também todos os tipos de
agressividades que saíram da nossa caixa de pandora vêm sendo
queimados na fogueira da dor, do sofrimento, da violência, da autodestruição, das vaidades, das discriminações e das injustiças, só restando a esperança de reconquistar as nossas virtudes, capacidades e
qualidades internas. Mas um novo despertar da consciência superior
está trazendo isto de volta para serem utilizadas, desta vez corretamente, em benefício da nossa própria evolução e da espiritualização
da família, do país, da humanidade e do planeta.
Todos temos um enorme potencial armazenado na alma e no espírito, não podemos esquecer que o sagrado e o divino habitam dentro
de nós e cada vez mais este potencial está descendo para a personalidade e a alma que, finalmente, direcionará nossas vidas. A Consciência Crística, que reside na alma, está aos poucos surgindo dentro de muitos seres humanos, independentemente de suas religiões,
crenças ou da posição sócio-econômica de cada um. Daí, a enorme
necessidade de uma verdadeira busca espiritual que hoje cresce em
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todas as partes do mundo e demonstra que
este novo estado da consciência e da mente
está surgindo na humanidade.
“Quando a Consciência Crística despertar
em todos os homens, então teremos paz
na Terra e boa vontade entre os homens.
Quando isto ocorrer, então poderá Deus
ser glorificado”.(2) (3)
1) Do Intelecto à Intuição, Alice A. Bailey.
2) De Belém ao Calvário, Alice A. Bailey.
3) Este artigo faz parte do livro do mesmo autor: “Do Caos para a
Luz”, vol. 2, da Editora Portal

Texto de Henrique E. Rosa
Escola da Síntese (11) 4777-9870
Jornal O Legado Nº 65
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Carta da Luz Dourada
Para voltar a viver feliz

Olá, my friend. (meu amigo)
Há quanto tempo você não dá um sorriso? Eu sei o que você vai dizer; que tudo é culpa da dor de sua perda.
Desculpe a franqueza, mas acho isso uma ilusão danada. Não era você
mesmo que alardeava aos quatro ventos que a consciência é imortal?
Quantas vezes eu o vi doutrinando os outros a respeito disso? E agora,
na hora da prova prática, você berra igual materialista desconsolado?
Onde está aquele cara vibrante no trato com as coisas do espírito?
Tudo isso era só fachada? Era só teoria do seu ego? Você se achava inatingível? Você diz que não merecia tal provação, mas todos
perdem alguém, em algum momento. Você se esqueceu de que a
característica da vida na Terra é a impermanência? Tudo passa! Neste plano de manifestação, nada é para sempre. Aliás, quantas vezes
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você disse isso para pessoas que perderam
alguém? Daí, novamente, eu lhe pergunto:
era só fachada, my friend?
Agora mesmo o sol está brilhando lá em
cima e fazendo a festa da luz acontecer.
Você está vendo e se admirando com a festa
da luz na atmosfera? Ou o véu do luto toldou sua visão para tudo
que brilha e vive? E luto não é se vestir de preto, não. É estado de
consciência obscuro e triste. Tanto que os jovens saem para as festas
vestidos de preto, todos cheios de vida. E você pode até se vestir de
branco, mas, se seu coração está triste, tudo fica escuro.
Saia dessa, cara. Volte a sorrir e a viver. Volte a brilhar, como antes.
Ilumine-se, my friend!
Espiritualidade não é doutrina, é estado de consciência. E independe
de qualquer coisa.
Respire. Escute música. Não se isole. Seus amigos sentem falta de você.
Eu sei que a dor da saudade é grande. Como sei, também, de seu
grande coração. Se eu estivesse aí, pertinho de você, lhe daria um
grande abraço, em silêncio. Depois, nós caminharíamos pela praia,
olhando a beleza do mar – e às moças, é claro. Então, conversaríamos sobre a partida do seu amor para outros planos de manifestação.
Mas, nada de drama ou choro inútil. Nem luto ou qualquer doutrinação. Sendo espiritualista, como eu poderia lhe falar dessas coisas
ilusórias? Nada disso! E, sabendo que você conhece o lado espiritual,
como poderia compactuar com seu luto? Seria hipocrisia de minha
parte. E não sei ser assim. Só sei rir quando falo disso. Com o brilho
do sol nos olhos, não dá para ser diferente. Luto, coisa nenhuma!
Você se lembra do Ramatis? Pois é, estou escrevendo aqui e pensando nele. E pedindo a ele para guiar sua amada nos planos extrafísicos, na luz do amparo sutil. Ela está bem entregue e encaminhada,
bem viva, como sempre. Não a vi, mas sei. O que me preocupa é sua
tristeza, cara. Por isso pedi ao Ramatis por você também. E, na luz
dourada que desceu no meu chacra frontal, cheia de amor sereno,
veio um toque: “Diga ao seu amigo que, quando o amor é profundo,
a dor da saudade fica pequena. Não é fácil enfrentar as provas do caminho.Não basta teoria ou boa intenção. É preciso consciência! Nes138
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sas horas, o discernimento faz a diferença.
E nada pode matar o amor.
Que, pela ação serena e sábia do Alto, do
homem combalido pela ilusão da perda
possa surgir um novo ser, lúcido e amoroso, consciente da vida universal e agradecido ao Senhor de todas as vidas. Que ele ande pela vida com a luz da
espiritualidade em seus olhos. Que o seu coração continue generoso.
Que ele volte a sorrir com a beleza da existência. E que nada possa
afastá-lo do benévolo círculo luminoso do amor, que transcende a
tudo, em todos os planos.”
É isso aí, my friend.
Captou a mensagem?
O sol está brilhando lá fora... E uma luz dourada está aqui dentro.
Dentro e fora, a festa da luz acontece. E eu penso em você feliz, como antes. E na sua amada, bem cuidada no Astral. E no
Ramatis, amparando vocês.
Ah, essa luz dourada... Luto, coisa nenhuma. Ninguém morre! Viva
a vida! “Aqui e Lá, Lá e Aqui”.
É só o amor que nos leva, my friend... Esse amor que não se explica,
só se sente. Que leva todos nós, sempre vivos, por aí...
Paz e Luz.
Notas: - Chacra Frontal – centro energético situado na testa, bem no
meio da glabela. Está ligado à glândula hipóf ise e têm estreita relação
com os fenômenos de clarividência.
- Ramatis – sábio mentor espiritual; mestre extrafísico.

Texto colaboração de Wagner Borges
Espiritualista e fundador do IPPB - Instituto de
Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas - (11) 3287-9705
Jornal O Legado Nº 62
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Mães aprisionadas
Muitos seres humanos vivem como
pássaros feridos, aprisionados nas
gaiolas de seus inconscientes, sepultados pelo lixo autoritário, dogmático e machista desta civilização
materialista que privilegia o caos
e a violência. A maioria ainda não
tem consciência do estado em que
se encontra, vive programada para o
consumismo, para a dor, para errar e
sofrer, de várias maneiras; entre elas,
através da culpa religiosa, infundida
no inconsciente pelos fundamentalistas, que continuam impondo a ideia
da culpa pelo famoso “pecado original”, levando homens e mulheres a se
sentirem responsáveis pela famosa mordida na “maçã celestial”.
Durante muito tempo a mulher foi vista quase como um pária da
sociedade. A opinião equivocada da igreja católica machista que diz,
por exemplo que: “As mulheres não podem ser ordenadas para o sacerdócio porque não têm habilidade para esse sacramento. Elas nasceram para ser esposas, mães e não sacerdotes”, colocou a mulher na
condição de ser “a serviçal e a reprodutora” da família.
As religiões fundamentalistas, ao ensinarem que Deus só é Pai e que,
portanto, só há o lado masculino da divindade, dividiram a unidade divina que existe dentro do ser humano, separando os aspectos
masculinos e femininos dentro do homem e da mulher e, em consequência disto, condicionaram que um se tornasse o opressor, o outro o oprimido. O Aspecto Feminino de Deus, Deus-Mãe – que se
encontra dentro do ser humano e que representa a mãe espiritual
energética e não a mãe material terrena – foi aprisionado, reprimido
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e amordaçado. A igreja católica usurpou o
seu lugar, tanto que se intitula “a santa madre igreja”. Os consultórios de psicologia estão cheios de pessoas com problemas com
a mãe, tanto no homem como na mulher a
mãe interna espiritual está em conflito com
a mãe externa terrena e, por causa disto, o
ser humano não consegue crescer espiritualmente, ou seja, não consegue evoluir como
ser inteligente, comportando-se ainda como
uma criança, errando com muita facilidade.
A repressão do Aspecto Feminino de Deus,
ou à mãe criadora, instrutora, libertária e
iluminadora foi muito prejudicial à evolução da humanidade. A mulher foi a mais atingida porque o lado machista no homem foi supervalorizado pelas religiões, levando-o a crer que é o “dono do mundo”,
e a impor dentro do lar a lei da força, do mais forte fisicamente, a ter
a postura de “quem sabe tudo sou eu, quem manda aqui sou eu”, de
não reconhecer nenhum direito da mulher, colocando-a como aquela que não sabe nada, sem o direito de opinar e servindo apenas para
procriar e limpar sua sujeira, o que significa uma inversão completa
dos princípios da criação, da sabedoria, da harmonia, do equilíbrio,
do amor e da evolução, necessários à vida, ao desenvolvimento das
boas relações entre seres humanos, ao diálogo pacífico e à verdadeira
união entre o homem e a mulher.
Hoje esse princípio materno criador divino, gerador da vida, do
amor e da sabedoria e que é transformador está completamente esquecido, aprisionado, sepultado nos entulhos autoritários, dogmáticos, escravizadores e manipuladores, onde a mulher-mãe é a vítima
principal. Geralmente, ela segue o modelo que a educação familiar
lhe ensinou e incorpora o papel materno de serviçal oficial da família
e procriadora; daí diversos tipos de mãe surgiram feitos à imagem e
semelhança da sociedade de consumo. Assim temos: a mãe vingativa (ela passa aos filhos a violência que seus pais lhe infringiram); a
mãe manipuladora (ela é quem sabe e manda, os filhos não sabem
nada e, portanto, durante toda a vida devem receber ordens da mãe),
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a mãe escravizadora (os filhos vieram de
suas entranhas e por isto ela os considera
como propriedades sua e, como tal, devem
obedecê-la e sustentá-la o resto da vida); a
mãe neurótica (passa com todo o zelo e
carinho as neuroses que herdou de sua
mãe, visto serem uma tradição familiar),
a mãe controladora (monitora a vida dos
filhos 24 horas, mesmo depois de casados ela mantém esse monitoramento,
não permitindo que seus filhos cresçam
e caminhem com os próprios pés), a mãe
financiadora (os filhos são para ela um
investimento de capital: ao término da faculdade ela lhes arranja
um bom emprego visando a receber tudo o que investiu, mas com
juros e correção monetária, geralmente, de agiota); a mãe omissa
(ela sofreu tanto em sua vida familiar, principalmente na infância,
que seus filhos são como fardos imensos, um peso quase insuportável, por isto, se ausenta de seu papel materno).
Estes modelos de mãe são apenas alguns exemplos que baseio na
minha observação direta, estudo e pesquisa. Para as ciências esotéricas, mãe não é nada disso, e nunca foi. A verdadeira mãe, que
em essência está dentro de cada mulher, é libertadora, instrutora,
disciplinadora, transformadora, unificadora, iluminadora, age para
que seus filhos caminhem com seus próprios pés, sejam seres livres,
instruídos, senhores de suas vidas e destinos; é esta mãe que está
aprisionada, amordaçada pelo fundamentalismo e por uma sociedade consumista, materialista, acomodada e machista. Nas minhas
palestras, livros, artigos e cursos, costumo dizer que, quando nascemos, o cordão umbilical que nos liga ao corpo da mãe é cortado, mas
que os cordões emocionais e mentais não são cortados, e que, deste
modo, a figura da mãe autoritária e manipuladora continua ativa no
inconsciente, policiando e controlando a vida, muitas vezes a vida
inteira. A mulher é a maior vítima visto que também acaba por aplicar nos filhos os mesmos modelos educativos que recebeu, ainda que
a maioria o faça inconscientemente.
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Não vamos culpar as mães porque são as
grandes vítimas de uma moribunda civilização que ainda privilegia a destruição, a violência e a injustiça, e não a criação, a transformação, o amor e a sabedoria. A grande
força Criadora do Aspecto Feminino de
Deus, que reside em cada um, continua a ser
um mistério. As religiões criadas à imagem
e semelhança das personalidades nunca estiveram interessadas em ensinar e libertar
o Grande Poder Feminino Criador porque
isto levaria o ser humano a não ser mais manipulado e controlado por ninguém.
Ainda é grande o número de pessoas que pensam que o principal objetivo da vida da mulher é procriar, gerar corpos físicos como se fosse
uma máquina, e o pior é que a maioria das mulheres acredita nisto devido à educação recebida. Contudo, a parte mais bonita e principal da
existência de toda mulher ainda está oculta e aprisionada dentro dela
mesma, que é gerar novas energias e sabedorias. Nela reside o poder
transformador da vida, a capacidade de abrir novos atalhos, de expandir os horizontes da vida, de criar e direcionar processos mais rápidos
de desenvolvimento e evolução para atingirmos o Amor e a Luz Divina, libertar mentes, curar almas feridas doentes e aprisionadas.
Felizmente, as últimas gerações de mães e pais estão conseguindo
superar suas próprias barreiras e limitações, rejeitando os antigos
modelos, os padrões e os condicionamentos. A mulher, à custa de
muito sacrifício, está conseguindo libertar esse poder divino criador feminino através de ações transformadoras e inovadoras, abandonando os velhos modelos educacionais e buscando outros mais
coerentes, saudáveis e libertários, corrigindo seus próprios erros. O
homem, por sua vez, está compreendendo estas mudanças e também
está aceitando e expandindo o lado feminino, intuitivo, criativo e do
sentimento que reside dentro dele mesmo.
Deus-Mãe está retornando, aos poucos, aos corações, mentes e almas,
desenvolvendo as tônicas e ritmos próprios do Aspecto Feminino de
Deus; a sabedoria está retornando à humanidade, o verdadeiro sentiCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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mento, a inteligência, a compreensão, a paciência, o amor, o diálogo estão retornando
ao convívio pacífico dos seres humanos.
A humanidade precisa urgentemente de
mães e pais que estejam despertando e libertando dentro de si esta poderosa Força
Criadora de Deus-Mãe e que, como pássaros libertos, exteriorizem as energias
libertadoras e iluminadoras, recuperem
sabedorias pedidas no tempo, conquistem novas sabedorias que orientem para
os novos rumos da humanidade, ajudem
a trazer a Nova Luz para que seja derramada sobre todos os seres que evoluem neste sistema planetário.
As novas-mães e os novos-pais, que não são monitorados nem
controlados por ninguém, estão gerando uma nova raça e uma
nova humanidade, que será livre e que não estará condicionada,
manipulada, mas sim, voltada para a Luz, para o Amor e a Sabedoria, agindo em favor de todos dentro dos princípios da vida
universal e em comunhão com a unidade divina.
Evidentemente, há saídas para as mães aprisionadas por uma
civilização equivocada com os objetivos reais da vida, desde que
mergulhem em suas almas e busquem as causas dos aprisionamentos internos para, deste modo, encontrarem soluções. Não
há uma solução para todas as mães, e sim várias soluções para
toda mulher que se encontra nesta situação.
É fator de grande importância para a vida planetária que a mulher
tenha fé em suas verdadeiras capacidades interiores, que tenha vontade e coragem de mudar, não segundo os padrões da sociedade ou
da religião, mas sim de acordo com seu ser interior que é imortal.
Texto de Henrique E. Rosa
Escola da Síntese (11) 4777-9870
Jornal O Legado Nº 66
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O poder das almas gêmeas...
Vida a dois no terceiro milênio

Almas gêmeas... Linda primavera... De estrelas... Amar é muito bom!
Para quem quer que seja há sempre um toque amoroso da vida e uma
nova oportunidade de vivê-la com felicidade e liberdade de ser. Amar é
muito bom, mas... Você deve começar sempre por si mesmo para compreender o que é o puro e verdadeiro amor, pois as pessoas são muito
melhores quando estão amando e, acima de tudo, a elas mesmas.
Acima de todas as coisas o importante é ter a consciência de que para
que este encontro se realize e que tudo ocorra com perfeição é necessário partir de um profundo amor por si e da redescoberta de si mesmo
para que haja a descoberta do outro. Quero despertar em você a percepção de um amor que faz com que sinta que a jornada que conduz à
felicidade amorosa pode se dar de uma forma bem rápida e muito mais
simples do que se supõe. Quero demonstrar que é a partir de si, quando
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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se fala de vida a dois, que tudo começa e é
mais fácil de acontecer...
Saiba, amada e amado amigo leitor, que
para a boa sorte deste encontro se tornar cada vez mais palpável é fundamental que se faça um ritmado exercício de
sintonia e prática com todas as orientações que ofereceremos a você neste texto. Pois é a partir deste
mesmo instante que se inicia um caminho onde, a qualquer
momento, este encontro poderá se realizar.
Lembre-se, neste encontro pela busca da sua alma gêmea, primeiro
a pessoa encontra consigo mesma e a partir daí, passa a irradiar um
amor magnético que atrairá a pessoa certa, no momento exato, para
o desenvolvimento de um propósito divinamente destinado e que
muito contribuirá com todos e trará felicidade geral e pessoal. É o
encontro com uma nova consciência... É a descoberta de todo o poder que as almas gêmeas possuem para a transformação e construção
de um novo milênio, de uma nova era.
Almas gêmeas... Com certeza faz parte do seu destino essa dádiva! E
se acreditar e buscar, é possível para você também!
Inúmeras pessoas no mundo a buscam, muita gente a procura, pois
todos querem vivenciar um grande amor. No entanto, somente aqueles que se sentem merecedores, que amam a si mesmos e não desistem do seu caminho de destino amoroso é que a encontram. E
então, desta forma, podem desfrutar da mais poderosa união entre
duas pessoas e viver aquilo tudo que só é aparentemente possível em
contos de fadas, nos filmes dos cinemas, nos livros dos poetas, nas
fantasias de um adolescente.
Almas gêmeas... São ligações especiais nas polaridades sol e lua, ou
seja, na essência masculina e feminina de cada ser que nasce numa
mesma geração de tempos em tempos, para trazer evolução ao planeta e ascensão à humanidade, através do amor e da luz que proporcionam a toda qualidade de vida.
Almas gêmeas... Quando se encontram, logo vem aquela sensação
de já se conhecerem. O coração, neste momento único, parece sair
do ritmo natural, assim como o corpo insiste em querer flutuar. Algo
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diferente está acontecendo, porém, não se
sabe bem o quê. O que unicamente se sabe
é que depois deste instante, ambos já não
serão mais os mesmos.
Almas gêmeas... A força do amor desta
união é muito mais do que apenas um momento, é muito mais do que um mero encontro, é muito mais do que um jogo de olhar, é muito mais do que
um belo sonho, é muito mais do que docemente se tocar, é muito
mais do que calorosamente se beijar. É tudo isso e muito mais, e por
isso, é a plenitude do amar... É a magnitude do adorar.
Mas o melhor de tudo, é que é possível a você também, se acreditar e
buscar. Pois, certamente, esta dádiva faz parte do seu destino. Lembre-se disso!
Almas gêmeas... Uma nobre união, fruto de um sentimento sublime
que alcança as alturas quanto mais o tempo passa e a convivência,
amadurece o casal. Um romance que se desponta gigantesco ou sutilmente, e que, inevitavelmente, mais adiante alcançará o espetacular.
Almas gêmeas... O amor das almas gêmeas é magia, é pureza, é encanto, é beleza, mas é acima de tudo, a consciência da importância
deste sentimento valioso e virtude preciosa. É um divino romance,
mas, além disso, é a lembrança sempre presente do compromisso assumido de que cada um tem algo a fazer para si, para ambos, para a
vida e para o mundo.
Pois a felicidade desta magnífica união, desta esplêndida ligação especial... Derrama bênçãos de luz sobre o viver e banha de graças de
amor à humanidade.
Almas Gêmeas... Um encontro que traz sentido à vida!
Há no Amor uma qualidade inviolável e inestimável de riquezas
e de coisas boas!
Compreenda-o e desfrute-o!
No verdadeiro Amor das Almas Gêmeas em tempo algum haverá sentimentos, pensamentos, palavras ou ações destrutivas, e isto, independentemente, da intensidade de um motivo ou julgamento de uma razão.
Portanto, qualquer expressão nociva que traga dor, sofrimento, desejo
de destruição, ódio ou vingança demonstra que não houve Amor na reCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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lação. Talvez seja possível que tenha existido
um querer muito grande ou um sentimento
de posse em função da carência, ou ainda,
uma relação de dependência e apego. Porém,
é certo que não existiu o puro Amor.
No puro Amor das Almas Gêmeas não
existe como prioridade a busca obsessiva pela intensidade sexual na relação, nem como condição o
mero interesse pela estabilidade financeira, nem como intenção
a comodidade pela passividade em função do dinamismo do
outro, e nem como princípio a acomodação pela dependência
afetiva, cultural ou espiritual.
O Amor das Almas Gêmeas é um Amor que dinamiza e dá sentido à vida!
Este é um encontro de Almas divinamente abençoadas e agraciadas
com a vida nesta existência, não para uma vivência superficial ou
circunstancial que não mereça significativa atenção e que pode ser
vivida por qualquer pessoa.
Mas sim, este é um encontro para, pela força do Amor que possuem
um pelo outro, produzirem uma aura tão brilhante, tão magnética e
tão amorosa à sua volta, de modo que possam gerar para si mesmos
tudo o que necessitam para uma vida positivamente qualificada, e a
partir disso, possam então, compartilhar a dádiva de suas presenças
luminosas com todos os que de alguma forma tiverem algum contato, direta ou indiretamente, e transformarem assim, na Luz do Amor,
a vida e o mundo que os cercam, multiplicando e acendendo esta Luz
no coração humano.
O Divino Romance das Almas Gêmeas é aquilo com que o Criador
mais conta para resgatar na vida da humanidade a Beleza em todas
a suas formas, a Riqueza interior e exterior e a Felicidade plena em
todos os sentidos da vida.
Roberto Luz - Autor do livro “O Poder das Almas
Gêmeas”, Editora Instituto Caminhos do Sol Escritor, Terapeuta Holístico, Mestre Metafísico do Amor
Jornal O Legado Nº 66
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Comprovado cientificamente:

Consumo de café diminui
prevalência de câncer de
pele nas mulheres

Tendo em vista que o Brasil é o maior produtor e exportador de
café e o segundo maior consumidor após os EUA, a mulher brasileira pode desfrutar, a qualquer momento, dos vários benefícios
que a cafeína proporciona à saúde.
Há algum tempo estudos indicam as várias vantagens que a cafeína
traz ao ser humano e que já foram comprovadas cientificamente. O
mais recente estudo publicado no jornal da Organização Européia
de Prevenção do Câncer avaliou a relação entre o consumo diário
de café e o câncer de pele não melanoma em mulheres, isto é, o
melanoma é o tipo de câncer mais grave.
Segundo os resultados, em comparação com as mulheres que
não tomam café, aquelas que tomaram mais de seis xícaras por
dia apresentaram redução de 36% no risco de desenvolver câncer de pele não melanoma. A cafeína é a droga mais consumiCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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da no mundo e é encontrada em grande
quantidade de alimentos, como chocolate, café, guaraná, cola, cacau e chá-mate, entre outros.
“Mas devemos ficar atentos, pois não é
qualquer café que confere essa proteção. De acordo com os pesquisadores, o consumo diário de café descafeinado não foi associado
com mudanças significativas no aparecimento de câncer de pele nas
mulheres”, afirma o consultor da Consulfarma e professor de Cosmetologia, Maurício Pupo.
O melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos
melanócitos (células produtoras de melanina) e tem predominância em adultos brancos. Embora só represente 4% dos tipos
de câncer de pele, o melanoma é o tipo mais grave da doença
devido a sua alta probabilidade de metástase, ou seja, pode espalhar-se rapidamente pelo corpo.
O melanoma de pele é menos frequente do que os outros tumores de pele (basocelulares e de células escamosas), porém sua
letalidade é mais elevada. De acordo com estudos, existe um expressivo crescimento na incidência deste tumor em populações
de cor de pele branca. Quando os melanomas são detectados em
estádios iniciais são curáveis.
Como os outros tipos de câncer de pele, o melanoma pode ser
prevenido evitando-se a exposição ao sol no horário das 10h
às 16h, quando os raios são mais intensos. Mesmo durante o
período adequado é necessária a utilização de proteção como
chapéu, guarda-sol, óculos escuro e filtros solares com fator
de proteção 15 ou mais.
Fonte: Holding Consulfarma
Jornal O Legado Nº 62
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Namoro tem prazo de
validade e “ficar” nem sempre
é uma relação saudável

O psicólogo Alexandre Bez, especializado em relacionamento pela
Universidade de Miami, na Flórida, e em ansiedade e síndrome do
pânico pela Universidade da Califórnia – UCLA, afirma que atualmente o namoro ainda prepara para o casamento, mas tem prazo de
validade. Destaca também que é esse o período em que o casal tem
para se descobrir e aprender a conviver com as alegrias e dificuldades.
Alexandre Bez diz que o período de três anos é o suficiente para o
casal se conhecer e traçar metas. Se optar por morar junto, dois anos
são excelentes para viver a experiência. “O namoro não pode entrar
na fase de acomodação, pois nesse caso é muito difícil partir para
algo mais concreto”, completa o psicólogo.
A fase de acomodação se dá quando um dos dois, geralmente o
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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homem, fica desleixado em relação ao relacionamento e à mulher. Ele deixa de ser
carinhoso, atencioso e educado. Quanto ao
relacionamento sexual, não sente a necessidade de impressionar, não há preocupação
em satisfazer a namorada e, geralmente, a
frequência do ato diminui. Ele reclama mais
e deixa de agradá-la como costumava acontecer no início do namoro.
Como para toda regra há uma exceção, Bez comenta que em alguns
casos o casal pode namorar pelo resto da vida, mas desde que exista
um pré-acordo de não construir algo mais concreto, como o casamento.
“Hoje em dia é muito comum ver mulheres que passaram dos 40 anos
com esse tipo de acordo, pois já passaram por uma experiência negativa
com o casamento ou temem ficar sozinhas” comenta o psicólogo.
Para o especialista, a vida moderna traz uma excelente opção para o casal que deseja casar no papel: morar um tempo juntos antes. “O casal
poderá se descobrir ainda mais, pois vivenciará situações novas, como
divisão de contas, aprender a respeitar o espaço alheio e a se verem a
todo o momento”. Para Bez, essa fase que antecede o casamento pode
trazer grandes benefícios para a união estável do casal. A primeira experiência fora da casa dos pais pode trazer mais maturidade para ambos.
Vale ressaltar que a decisão de morar junto influencia na vida da
família, principalmente, se os pais vêm de uma cultura rígida e não
permitem tal escolha. Deve-se tentar convencer os pais de que é o
caminho certo e que ambos são maduros para tomar decisões. “Convide-os para um jantarzinho íntimo para oficializar tal decisão e argumentar as escolhas do casal” incentiva o psicólogo.
Bez diz ainda que “hoje em dia, há muitas pessoas que passam por
crises existenciais e projetam no outro seus anseios e desejos”. Existem aqueles não querem ficar sozinhos ou temem a realidade e iniciam um relacionamento. “Há pessoas que se envolvem com outras
para suprir a presença de um grande amor que se foi. Essa é a mais
triste maneira de iniciar um relacionamento, pois é inevitável uma
comparação entre elas”, completa o especialista.
Hoje em dia, as mulheres se casam mais tarde em razão da independência financeira. Esgotam todas as possibilidades de relacionamentos, se apaixonando diversas vezes para testar a compatibilidade com
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a outra metade. Querem aprender a como
lidar com o outro e a se impor na relação
amorosa. “Antigamente os casamentos
eram arranjados pelo pai, e as moças não
tinham escolha, hoje em dia o “ficar” amplia círculo de relacionamento e dificulta a
estabilidade emocional” explica Bez.
Quando “ficar” é legal
O psicólogo conta que esse relacionamento de “ficar” existe há mais de
20 anos “As pessoas na década de 80 ficavam para conhecer melhor as
outras, sentir o coração bater aceleradamente, permanecer e curtir por
tempo indeterminado ao lado da pessoa. Hoje, a grande maioria dos
casais, entre eles, os adolescentes, ficam para contar vantagem, ou seja,
os números contam mais que a experiência de vida” complementa Bez.
As baladas noturnas, micaretas, haves e bailes funks incentivam esse
tipo de comportamento. O ficar atualmente ganhou termos pejorativos com, “catei”, “estou pegando” o que constata a falta de maturidade e falta de discernimento entre liberdade e libertinagem.
Naquela época, as pessoas ficavam para conhecer melhor a garota
(o), como se fosse um treinamento para o namoro. Caso não houvesse compatibilidade entre o casal, o distanciamento acontecia naturalmente com o passar dos meses.
Hoje, com o aumento de casos de separação entre os casais,
homens e mulheres com idade de 30 a 50 anos, e que já possuem certa experiência de vida ou passaram por desilusão no
casamento, também são adeptas do ficar. “Essas pessoas são
as que mais se aproximam do ficar de antigamente. São mais
maduras e sabem o que querem quando escolhem seu parceiro
para obter algum tipo de relacionamento. O sexo não é algo
casual, tem envolvimento emocional” diz o especialista.
Idade indicadas para namorar e casar
O especialista comenta que a idade indicada para as mulheres iniciarem a vida amorosa e assumirem um compromisso é por volta dos
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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18 anos e os homens por volta dos 21 anos,
pois demoram um pouco mais para amadurecer. Já a idade indicada para o homem casar é por volta dos 30 anos quando já viveu
muitas experiências e a mulher, segundo o
especialista é criada para o casamento, mas
concorda que aos 21 anos é uma idade boa.
Hoje, muito comum entre os famosos, é o casamento onde o casal não
divide a mesma casa, ou seja, cada um tem seu canto. O psicólogo comenta que essa decisão não é muito saudável para o relacionamento. “É
uma união faz de conta. Casamento é dividir as tarefas do lar, contas,
vida sexual menos frequente e não apenas uma aliança na mão esquerda”. Em muitos casos um dos dois, o homem ou a mulher, aceita certas
condições impostas pelo outro com medo de perder a pessoa amada.
Dicas para os namorados se conhecerem melhor
* Aprendam a compartilhar a vida diária – dividir com o companheiro (a) angústias, problemas no trabalho, dificuldades financeiras.
* Dividam sonhos e sentimentos – programem, por exemplo, a compra da casa própria, hora ideal para a chegada dos filhos, um passeio
para o final de ano.
* Argumentem – a conversa ainda é a melhor maneira das pessoas
se entenderem.
* Organizem programas com os colegas – não se afastem dos amigos
e colegas, programem passeios como teatro, cinema, organizem encontros em casa e com amigos.
* Riam dos próprios defeitos – enfrentar as dificultadas com bom
humor é mais saudável.
* Tenha tempo só para você – reserve um tempo só para você relaxar,
curtir suas músicas preferidas, ir ao cabeleireiro, ao estádio de futebol.
* Fundamento psicológico – Não confunda liberdade com libertinagem.
Fonte e Texto: Word Brasil
Jornal O Legado Nº 66
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Psicólogo, coisa para “doido”?
Até quando?

Este artigo foi motivado por uma vivência que tive em minha sala de
aula do curso de doutorado que fiz.
Estávamos discutindo sobre as influências do pesquisador na coleta,
análise e interpretação dos dados da pesquisa, quando um colega perguntou que providências o pesquisador poderia tomar para que esse
fato ocorresse com menor frequência. Discutimos sobre os métodos
da colheita de dados, do comportamento ético a ser adotado, etc. e
chegamos mesmo assim nas inferências que o pesquisador poderia levar à pesquisa, fruto de seus paradigmas rígidos. Sugeri que fizesse um
processo psicoterápico para que pudesse ter maior consciência de suas
interferências e pudesse aprender formas de como trabalhar com suas
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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limitações. Os colegas riram e alguns falaram que não estavam doentes para procurar
um psicólogo. Eu disse-lhes que o melhor
momento de se procurar um processo psicoterápico é quando se está bem. Mais uma
vez me surpreendi com a reação dos colegas.
Todos ficaram espantados com essa informação e quando reafirmei
que o melhor momento de se fazer terapia é o momento que estamos
bem, disseram que nunca haviam pensado na psicoterapia por esse
prisma e que fazia sentido o que lhes dizia.
Pois bem... Agora estou falando com vocês e não mais para os meus
colegas de classe ou para os meus clientes.
O Psicólogo não cuida só de pessoas em crise ou com problemas psíquicos.
Um dos papéis mais importantes do Psicólogo é no campo da
prevenção, e, infelizmente esse papel ele não tem muita condição de exercer. Ele trata, mas, também trata para evitar uma
crise ou instalação de uma patologia. O uso da palavra “tratar”
pode ser o problema, pois vem da área da saúde que está sob
um paradigma ocidental de atender aos que estão doentes. No
ocidente, pouca ênfase ainda se dá para a prevenção.
O que me espantou nessa experiência foi constatar que um
meio acadêmico de futuros “doutores” - que se supõe possuam acesso às informações - não se diferia muito do mundo
dos que chamarei de “leigos”.
Tenho a minha atuação clínica muito limitada devido ao forte preconceito vigente de que psicólogo é “coisa para quem não bate bem”
e ir ao psicólogo somente quando “estou mal”.
Diria que 99% - para não dizer 100% - dos clientes que atendo estão
em plena crise. E digo mais, quando começam a melhorar, diria que
80% deixam o tratamento. Costumo usar o termo: “pronto socorro”,
para me referir a esse movimento.
Ouvi dos colegas a seguinte afirmação: “... mas é um tratamento
muito caro”. Sim, mas temos uma tabela de referência de nosso
Conselho de Classe, temos convênios que possuem atendimenCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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to psicológico e a rede de Saúde Pública
e Estadual, também os têm. Eu mesmo
possuo um programa de atendimento
que chamo de programa social, que é um
atendimento dentro da possibilidade financeira das pessoas, e posso afirmar que
as pessoas que recebemos nesse programa atuam da mesma forma que aquelas que pagam pelos atendimentos, ou seja, em crise
procuram nossos serviços, quando melhoram, vão embora.
Esse tema merece maior discussão e quem sabe poderemos até ganhar um espaço nesse jornal para abrir um diálogo e conseguirmos
colocar, não só eu, mas todos os colegas psicólogos seus potenciais
de trabalho não somente para pessoas que apresentam patologias
instaladas ou em crise, e, possamos também ouvir das pessoas seus
depoimentos, suas necessidades e dificuldades.
Texto colaboração de Herminia Prado Godoy
Psicoterapeuta e Terapeuta da Consciência
Centro de Difusão de Estudos da Consciência - (11) 5574-0510
Jornal O Legado Nº 66

Compêndio do Legado Holístico - volume 3

157

RADIESTESIA

A Radiestesia como
método preventivo
Hoje em dia ouvimos falar constantemente de técnicas preventivas em
vários setores inclusive comerciais.
Atualmente uma empresa consciente mantém no seu quadro de funcionários um advogado para exercer assessoria jurídica. Sua principal
função é orientar os proprietários
de suas obrigações e sugerir cuidados a serem observados para evitar,
em um futuro mesmo próximo,
perdas financeiras drásticas devido
a complicações legais ou fiscais.
Quando se constrói uma casa também se deve contratar no mínimo
um engenheiro para se evitar erros de cálculos e sempre procurar usar materiais de boa qualidade.
Dessa forma evitamos complicações futuras e até ter que refazer o que já estava pronto. Muitas vezes o barato sai caro e a
pressa é inimiga da perfeição.
Na saúde também precisamos estar atentos para não estender a mão
pedindo ajuda quando estivermos enterrados até o pescoço.
A radiestesia como técnica de avaliação é primariamente preventiva, pois pode detectar uma doença antes mesmo dela se
instalar profundamente no corpo.
Isso porque as doenças físicas e psicológicas são detectadas em sua
origem: no campo elétrico do corpo.
Através dessa prática podemos encontrar a origem das dores em
geral, dos incômodos não tão localizados e principalmente qual
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órgão ou estrutura (sistema) é o vilão de
todo o mal-estar. Também no plano emocional com o auxílio do exame radiestésico, temos como diferenciar os vários
tipos de depressão (cada um tratado de
forma diferente), assim como descobrir o
porquê das ansiedades e inseguranças, o
motivo da insônia, enfim, sabendo a origem fica mais fácil ajudarmos o paciente a
se resolver nas suas dificuldades.
Literalmente através da radiestesia clínica medimos a quantidade (e a qualidade) da energia das “baterias” do corpo.
Mesmo um aparelho telefônico celular de última geração sem carga
na sua bateria não irá funcionar, nem mesmo ligar.
Assim é o nosso organismo físico, psicológico e mental.
Temos várias baterias (denominadas chacras pelos orientais)
que alimentam nossos órgãos, estruturas, tecidos, células e mesmo nosso lado emocional.
Se apenas uma delas estiver com pouca carga de energia saudável,
vários órgãos de nosso corpo começam a não funcionar adequadamente, inclusive podendo gerar até depressão.
A Natureza tem a propriedade de resgatar nossa energia gasta, mas
estamos distantes, isolados pelos concretos e asfaltos e graças a isso,
vivemos constantemente em deficiência energética.
Mas, já que Maomé não pode ir até a montanha... A Natureza pode
ser resgatada em sua energia vital através dos produtos ou técnicas
vibracionais, entre elas, a Radiestesia, que é um dos melhores meios
de diagnóstico crônico ou agudo, mesmo preventivo.
O aprendizado desta técnica é simples, mas requer um profissional experiente para transferir as informações mais adequadas. Livros são raros e muitos complicados.
Depois, a prática, muita prática, para realmente podermos assimilar o conhecimento.
Texto colaboração: Dr. Osvaldo Coimbra Junior Médico e Sintonizador das Essências Cristais de Oz - (11)3013-2140 / (16)3941-6116
Jornal O Legado Nº 63
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Cura quântica com
Tákions e Grávitons

Takion ou Gráviton são energias de frequências elevadíssimas, de altas vibrações, reconhecidas hipoteticamente pela física acadêmica, e
que devido a débeis presenças no plano físico a ciência até agora não
conseguiu mensurar por não ser possível medi-las em laboratórios.
Ocultistas e esotéricos as reconhecem até por outros nomes e mesmo
alguns físicos comentam suas existências nos bastidores da física. É
uma energia cósmica que percebemos quando a usamos para tratamentos diversos e o resultado oferece a prova de suas intervenções
favoráveis em nosso organismo.
São energias curativas, construtoras, libertadoras, penetrantes, modificadoras e transmutadoras.
Acredita-se em suas existências no mundo físico, como partículas
subatômicas possíveis de serem detectadas e identificadas radiestesicamente, através de escalas comparativas, específicas na ciência da
Radiestesia onde é possível qualificá-las e quantificá-las, num corpo
ou em alguma forma física.
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Pesquisando essas energias, constatamos
que elas aparecem em muitos corpos, possíveis de serem mensurados, não só na quantidade como na ausência, de acordo com a
necessidade do corpo em análise.
Percebemos ainda, que a soma de ambas:
Tákions e Grávitons, totalizam 100%, não necessariamente em partes iguais, mas à medida que o “ser”, delas necessita. Quando a soma
de ambas, não atingi 100%, a faltante deverá ser colocada no corpo,
completando-as.
A transferência dessas energias, para a maioria de corpos e formas, é
possível por diversos meios. Por serem energias mentais e conscienciais, mentes treinadas fazem essa transferência.
Acreditamos estar aí uma das formas do Reiki, mas, também se
transfere tais energias para as águas, tecidos, cristais, etc. Essas energias são altamente tonificantes e analgésicas, se aplicadas em regiões
sensíveis, buscando a manutenção da saúde e das curas. Colaboram
para um sono saudável, reconfortante e para o bem-estar, quanto aos
estados psicológicos alterados.
Os Tákions e Grávitons, sempre aparecem em literaturas espiritualistas, por vezes com outras nomenclaturas, mas reconhecidas como
energias de origens elevadas dentro de nossos conhecimentos. Por
avaliações próprias, usando pêndulos, áreas filosóficas espiritualistas
e comparações, concluímos a possibilidade dessas energias estarem
em vibrações semelhantes, a partir do sexto sub-plano Kama (Astral), passando pelo Manas (Mental), chegando ao segundo sub-plano do Budhi (Espiritual).
Daí, concluímos que essas energias consciências têm em seus bojos,
o poder de construir, pela energia maior do Amor e Sabedoria, e
utilizadas dentro de formatos da Inteligência Criativa Universal, ou
seja, o poder Mental.
Boa parte do caminho está aberta para curas, porque o poder da
mente transmuta, basta saber usar e treinar incansavelmente.
Nas nossas pesquisas estamos desenvolvendo uma faixa em tecido,
essas para ataduras, que a denominamos de Faixa IVL-m (Infravermelho Longo-magnética).
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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Quando aplicada em uma pessoa, a Faixa
IVL-m possui características magnéticas
de penetração de até 5 mm abaixo da pele,
estimulando a circulação e o metabolismo,
proporcionando o aumento da temperatura mais profunda do corpo e regularizando
o fluxo sanguíneo. A presença do Íon Negativo desenvolve o metabolismo das células, alcaliniza o corpo e atua na limpeza de vasos
sanguíneos e linfáticos. A faixa é em sua origem impregnada por
transferência energética características e fiel de minúsculos cristais
de uma rara Turmalina especifica de uma região do Brasil. Essa Turmalina contém armazenadas pela natureza, em gravitação além do
IVL-m energias de TAKIONS ou GRAVITON dependendo da frequência e vibração de cada tipo de pedra.
As aplicações das faixas são para dores lombares; incômodos musculares gerais; enrijecimento dos ombros, coimbrãs, cansaços nos pés,
contusões e para dores em geral, enfaixando-se a região. Já para insônia colocando-a no travesseiro.
A durabilidade da faixa é infinita no quesito energético, podendo
ser lavada no álcool ou com sabão. Mas nunca lavar na máquina.
Os estudos já evoluíram para apresentação e aplicações de Taklons
e Gravitons em formas líquidas; pó; adornos e bijuterias; lavagem
de verduras e frutas; defesas de energias nocivas; na geladeira para
manter alimentos conservados e sem mau cheiro; pulverização de
ambientes; no banho; na roupa de cama para bom sono, entre outras.

Texto de Orivaldo Antonio Scaldelai
Radiestesista, pesquisador e diretor da Biopendular
(11) 6950-6537 - e-mail: sca878@terra.com.br
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Casamento perfeito

Qualquer tipo de parceria só tem chance de dar certo se houver respeito à individualidade de cada um. Uma das intenções de estarmos
unidos a alguém além do puro sentimento é a necessidade de aprender com aquela pessoa. Mas para isso acontecer plenamente precisamos ser humildes e aceitar as nossas limitações. Assim como temos
que valorizar nossas qualidades e expressá-las com naturalidade.
Esse tipo de união que pode ser marital (casamento) ou comercial
(sociedade) tende a ser muito produtiva quando ambos se admiram
em suas características e dons e da mesma forma respeitosa buscam
aprender um com o outro expandindo as suas limitações.
Outro fator importante é a coincidência em alguns gostos e
intenções. É nessa hora que existe muito prazer em compartilhar momentos agradáveis.
Atualmente as pessoas estão com muita dificuldade de permanecer em
relacionamentos pelo simples fato de se sentirem por demais carentes e
terem a ilusão de que vão suprir todas as suas necessidades em alguém.
Que triste ilusão! A única forma de nos sentirmos preenchidos, saCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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tisfeitos e tranquilos é estarmos bem internamente. Como?
Sendo autêntico, natural e espontâneo. Tendo coragem de ser aquilo que é: integridade.
Respeitando os seus gostos e satisfazendo
as suas necessidades. Como alguém pode
respeitar e admirar alguém se não possui autoestima e autovalorização? Como alguém pode trocar afeto com alguém se por dentro há
um vazio enorme porque não se permite ser amado?
Não adianta o ser humano buscar a cura de muitas doenças físicas
principalmente as degenerativas (psoríase, reumatismo, lupus, câncer) e a resolução da maioria dos distúrbios psicológicos como a depressão, se ainda insiste em viver na ilusão de que sua satisfação está
em objetos, pessoas e vaidades. Tudo isso é importante como ferramentas e recursos para se manifestar nesse mundo, mas não para
substituir o amor e a naturalidade (verdade interior).
O casamento perfeito começa dentro da gente para depois poder ser
manifestado no mundo externo.
Texto colaboração: Dr. Osvaldo Coimbra Junior
Médico e Sintonizador das Essências Cristais de Oz
(11)3013-2140 / (16)3941-6116
Jornal O Legado Nº 66
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Colorpuntura

A Colorpuntura® é uma técnica que consiste na aplicação de cores
nos pontos de acupuntura. Para desenvolver este método baseei-me nos estudos dos professores Peter Mandel e Yoshio Manaka
com a sistematização do uso dos princípios da medicina tradicional chinesa, isto é, utilizo a mesma metodologia do diagnóstico
tradicional e prescrição de tratamento.
Assim, podemos dizer que a Colorpuntura® é um sistema próprio com
base nos fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa associado a
todos os conceitos da física e ciência moderna, uma vez que a luz e
suas frequências (cores) são essências para a existência do ser humano.
O meu interesse pela Colorpuntura® nasceu de uma busca em tentar substituir as agulhas usadas na acupuntura por um método
não invasivo e que pudesse ser agradável aos pacientes. Minhas
pesquisas começaram em 1995 e hoje acredito que esta técnica
apresente resultados mais rápidos e eficientes que a acupuntura convencional praticada com agulhas. Acredito que isto ocorra
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devido a afinidade que o corpo humano
tem com a luz, pois inicialmente o nosso
corpo é composto de energia luminosa e
nossa memória interna responde e está
programada para determinados estímulos de luz, como por exemplo o fato de
que a síntese de determinadas vitaminas dependem da luz.
História da Cromoterapia
Desde o período neolítico o homem busca nas cores sua expressão,
orientação espiritual, seleção de alimentos, vestimentas e etc. Os
egípcios, na antiguidade, mantinham centros terapêuticos para o
bem-estar físico e espiritual utilizando cores. Alguns autores, como
Edgar Cayce, sustentam que a verdadeira cromoterapia se originou
na Atlântida e foi trazida de lá pelos Egípcios. Nas inscrições do Papiro de Ebers, que data de 1500 anos a.C., estão descritos a utilização
de óleos coloridos com fins terapêuticos. O Nei Ching Su Wen e Ling
Shu, Tratado de Medicina Interna Chinesa, que têm mais de 5000
anos, já descrevia a utilização das cores no diagnóstico e tratamento.
Na idade média, Paracelso formulou uma metodologia para a utilização terapêutica das cores. Em 1877 o Dr. S. Pancoast publicou
o livro Light and its Rays as Medicine e em 1878 foi publicado The
Principles of Ligth and Colour, de autoria de Edwin Babitt. Na década de 1890, Niels Finsen conduziu um experimento com raios UVA
em pacientes com lesões de pele devido a tuberculose e descobriu
que o método produzia curas consideráveis. Seu trabalho lhe rendeu
o Prêmio Nobel de Medicina em 1903. Vinte anos depois, Alexander
G. Gurwistch, biólogo Russo, demonstrou através de suas pesquisas
que as células se comunicam através da luz. Em 1933 nos Estado
Unidos, foi publicado a The Spectro Chromemetry Encyclopaedia
do Dr. Dinshah Ghadiali. Theo Gimbel, começou a desenvolver suas
teorias quando foi prisioneiro de guerra na Rússia. Seu trabalho tem
como base a teoria das cores de Goethe e da filosofia de Rudolf Steiner. Fundou a Escola de Cores Hygeia. Já na década de 1980 enCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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contramos o trabalho do biofísico alemão Fritz Albert Popp, que comprovou
cientificamente que todas as células do
organismo emitem e captam luz. Também na década de 1980 foi publicado o
livro The Practical Compedium of Colorpuncture do alemão Peter Mandel e em 1995 no livro Chasing The Dragon´s Tail, o pesquisador japonês Yoshio Manaka,
relata a aplicação das cores dos cinco elementos e dos vasos maravilhosos aplicado aos tratamentos de acupuntura.
Conceitos nos quais se baseia a Colorpuntura®
• A luz é uma onda eletromagnética.
• Uma onda é uma sequência de pulsos periódicos.
• Pulso é uma perturbação causada por uma força que se propaga até
um determinado ponto.
• A luz é irradiada através de ondas eletromagnéticas.
• As ondas eletromagnéticas ocorrem devido à liberação do pulso de
energia provocada pelos saltos de elétrons dentro do átomo.
• Toda matéria absorve alguma parte do espectro visível ou ultravioleta.
• Uma substância capaz de emitir luz, a uma determinada frequência, pode também absorver luz, àquela frequência.
• Cor é a decomposição da luz branca em faixas de radiações eletromagnéticas que compreendem comprimentos de ondas diferentes.
• A luz é uma corrente eletromagnética, e a cor um componente da
luz que varia de acordo com a frequência e o comprimento.
• As células emitem e captam luz.
• Portanto, podemos estimular o corpo humano utilizando a
luz, suas frequências e comprimentos de onda baseando-se nos
conceitos da eletroterapia.
Vantagens da Utilização da Colorpuntura®
• Método não invasivo.
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• Indolor.
• Pode-se aplicar os mesmos conceitos da
eletro-acupuntura.
• Resultados Rápidos.
• Utiliza a memória interna.
• Estimula os canais de energia e o sistema
celular do corpo humano.
Acredito que os estudiosos de medicina tradicional chinesa encontrarão aqui um excelente recurso terapêutico e aos que buscam novas abordagens um campo amplo de estudo.

Texto colaboração de Professor Henrique Cirilo - Especialista em
Acupuntura pela Universidade de Medicina de Shandong diretor do IBRACHI - (11) 3812-1657
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Conhecendo um pouco mais
a Cinesiologia Aplicada
A Kinesiologia, ou melhor: cinesiologia, é uma palavra de radical
grego (Kínesis) que significa ‘ação
de mover’ e logia, estudo. Então
significa o estudo do movimento.
A técnica da cinesiologia aplicada constitui na interligação entre três fatores do sistema corpo/
mente que são: fatores estruturais, fatores emocionais e fatores
químicos. Mantendo esses três
fatores equilibrados, nosso corpo trabalhará em harmonia evitando assim as doenças.
Nessa técnica se utiliza o músculo para identificação dos bloqueios existentes no sistema
corpo/mente, onde é identificado o melhor método para a correção desse bloqueio.
O Teste Muscular Manual foi originalmente desenvolvido pelo Dr.
Robert Loret e pelos fisioterapeutas americanos Henry e Florence
Kendall. Em 1949 Kendall & Kendall publicaram um trabalho de referência clássica sobre o assunto que se tornou o fundamento de todo
o teste muscular. Kendall usou aproximadamente 100 testes musculares em seu trabalho, realizados manualmente. Hoje, tanto a Cinesiologia Aplicada como a Especializada estão avançando no uso do
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Teste Muscular Manual. Especialmente em
Cinesiologia Clínica o Dr. Alan Beardall desenvolveu mais outros 250-300 novos testes
musculares manualmente. Na Cinesiologia
Especializada, muitos métodos usam o Teste Muscular para acessar os níveis mentais
consciente e subconsciente, fazendo perguntas verbais durante o teste muscular.
A Cinesiologia Aplicada é um método de
comunicação com o sistema nervoso de
outras pessoas através do teste da tensão
(tônus) existente nos músculos, durante a
consecução dos testes.
O princípio básico é que os músculos
estão ligados por um sistema de energia
a todos os nossos aspectos fisiológicos
e psicológicos. Os músculos se relacionam com sistemas orgânicos compartilhando vasos linfáticos e meridianos de acupuntura. Então,
quando melhoramos o tônus muscular através de estímulos em
pontos reflexos, restauramos o fluxo de energia e melhoramos
o funcionamento dos órgãos que compartilham desses sistemas.
Desta forma o que acontece é o equilíbrio do sistema energético, localizando e desativando as tensões que causam esses desequilíbrios,
pois nosso corpo atua como um biocomputador perfeito.

Texto colaboração de Rosana M. Seijas – Ministrante de cursos de
Cinesiologia aplicada, Terapeuta e Acupunturista
Núcleo Transformar - (11) 5574-9208
Jornal O Legado Nº 62
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Fitoacupuntura
Fitoestimulação

Foi através da observação do efeito das sementes chinesas auriculares que iniciei o estudo da fitoacupuntura, resolvi utilizar sementes
que se adequassem melhor ao ponto a ser estimulado, usando um
patch fitoterápico que serve para estimular, energizar o ponto e também para ceder alguns de seus princípios ativos.
A fitoestimulação é uma técnica inovadora que associa a acupuntura com a fitoterapia, tendo como finalidade estimular determinados
pontos de acupuntura com sementes medicinais.
Nada melhor do que equilibrar o paciente com um instrumento repleto de energia, no caso as sementes, sua energia vital é transferida diretamente para o ponto de acupuntura atuando no equilíbrio de todo
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o meridiano. Basta observar a natureza para
perceber a energia de uma pequena semente, ela tem força suficiente para gerar uma
planta muitas vezes maior do que ela e com
um tempo de vida muito grande.
O efeito das sementes está diretamente relacionado com a perfeita escolha, localização dos pontos e com a qualidade das sementes utilizadas. Se for
utilizar um ponto para equilibrar o meridiano do rim uso a semente
de uma planta que sirva para tratar do rim (por exemplo: quebra pedra, Phyllanthus niruri ou cana do brejo, Costus spicatus); se precisar equilibrar o meridiano do estômago (por exemplo: louro, Laurus
nobilis ou sálvia, Salvia officinallis) e assim por diante.
A semente deve ser colocada exatamente sobre o ponto de acupuntura, fazendo um patch (emplastro), fortemente fixado, para que a
semente fique pressionando o ponto, estimulando e liberando sua
energia e seus princípios ativos através da pele, este patch deve ser
deixado por alguns dias, normalmente entre 3 e 7 dias. Os resultados
terapêuticos começam a aparecer no primeiro dia, porém existem alguns casos em que os pacientes referiram efeitos após o terceiro dia.
No início, direcionei as pesquisas para o tratamento de dores, minha especialização no consultório, mas devido aos ótimos resultados
estudei também o efeito das sementes em outros tratamentos, com
resultados animadores. O patch fitoterápico pode ser utilizado em
qualquer distúrbio, fiz testes em vários problemas de saúde, utilizando sempre os pontos de acupuntura, sistêmicos ou locais, estudei
seu efeito em dor, cólica, enxaqueca, bronquite, ansiedade, estresse,
depressão, cicatrização, gastrite, etc.
Os efeitos colaterais praticamente não existem, em pacientes alérgicos, as sementes de plantas aromáticas podem causar uma leve reação
local, o que inclusive facilita a absorção de princípios ativos pela pele.
Sementes
A fitoacupuntura pode ser executada com praticamente todas
as plantas, dando-se preferência pelas sementes, inflorescênCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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cias e cascas, nesta ordem.
O procedimento correto é realizado levando-se em consideração o efeito principal da planta, basta saber em que tratamento determinada planta é utilizada,
segue alguns exemplos:
Alfazema – Lavandula vera = inflorescência
= calmante, desequilíbrios do sistema nervoso.
Cravo – Eugenia caryophyllata = inflorescência = desequilíbrios do
pulmão, baço-pâncreas, estômago e rim, deficiências, doenças de
frio e analgésico.
Endro – Anethum graveolens = semente = desequilíbrios do baço-pâncreas e coração, digestivo, produção hormonal, deficiência de sangue.
Erva doce – Pimpinella anisum = semente = desequilíbrios do estômago, fígado e intestino delgado, harmoniza a circulação do sangue.
Feno grego – Trigonella foenum = semente = desequilíbrios do fígado
e rim, fraqueza, falta de energia, frio e vento, anemia, tônico de sangue.
Funcho – Foeniculum vulgare = semente = desequilíbrios do rim
baço-pâncreas e estômago, deficiências.
Urucum – Bixa orellana = semente = tônico de sangue e de qi, antiinflamatório.
– Pesquisa iniciada em janeiro de 1993 com trabalho apresentado pela
primeira vez no VII Congresso Nacional de Acupuntura e Moxabustão
em 30 e 31 de maio de 1998, com publicação na Revista IstoÉ em 17 de
junho de 1998. Franceschini, Sérgio –

Texto colaboração de Sérgio Franceschini
Casa da Terra - (11) 3485-0555
Jornal O Legado Nº 64
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Humildade não é
ingenuidade

Uma das qualidades humanas mais estimuladas pela filosofia oriental
é a humildade em todos os aspectos e situações da vida. Para se assimilar essa atitude tão nobre primeiramente precisamos compreender
o seu real significado, ou melhor, todas as nuances de sua intenção. A
palavra humildade vem da mesma raiz de humano (coincidência?).
Precisamos de humildade para aceitar o fato de que estamos nessa
vida primeiramente como aprendizes e sendo assim, nunca estaremos preenchidos de uma absoluta Sabedoria, nem de todo
o conhecimento. Existem basicamente duas formas de aprendizado: cultural e experimental. O aprendizado cultural pode ser
adquirido através de livros, aulas ou qualquer tipo de veículo que
contenha informações implícitas. Já o aprendizado experimental
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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necessita de vivências, de sensações, de
sentimentos, enfim de se experimentar a
questão em si. Ambos aprendizados são
os únicos tesouros que podemos levar
quando partimos dessa existência.
No curso dessa vida se não tivermos humildade para aceitar o fato de que o tempo
todo precisamos estar abertos ao aprendizado, assumindo a nossa
constante ignorância e sempre flexível às mudanças necessárias,
muitas vezes urgentes, estaremos impedindo a nossa evolução e iremos partir quase do mesmo jeito que chegamos.
Atualmente somos impulsionados com muito mais velocidade ao
crescimento; são muito mais estímulos, de todas as formas e veículos. Todos nós percebemos que o tempo está passando muito mais
depressa e por isso corremos mais e mais...
Nesse momento temos que ter muito cuidado em selecionar aquilo que
desejamos aprender, seja através da vivência ou de instrumentos de
aprendizado cultural. Sinta o seu coração no momento da escolha dos
mestres, dos livros, dos temas a serem incorporados à sua vida. Não se
force a compreender uma matéria só porque está na moda ou para competir com o amigo que aparentemente está mais adiantado do que você.
Siga o seu próprio caminho, perceba as suas reais necessidades, olhe
para frente, para suas metas, para os seus objetivos e perceba as suas
reais intenções. A ambição é uma ferramenta estimuladora do crescimento, mas se não tiver limites, transforma-se em ganância e podemos nos afogar em um mar de vaidades. A ingenuidade pode ser uma
manifestação de imaturidade ou de ignorância, mas pode ser que você
esteja cego de tanto envolvimento com o seu ego, repleto de ilusão.
E uma das piores ilusões é a crença de que os seus atos de bondade
expressam uma criatura evoluída e generosa. Na maioria das vezes
nós mentimos para nós mesmos e juramos que nossos atos de filantropia são muito nobres, enquanto isso nossas reais obrigações
materiais e espirituais ficam na omissão. Enquanto vamos para a rua
acolher um necessitado, nossos filhos, pais, marido, esposa, ficam
em casa carente de atenção, de cuidados e de amor. Isso é incoerência, hipocrisia e fuga das verdadeiras obrigações.
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Quando damos uma esmola na rua, não
enxergamos que estamos tirando o estímulo do outro para ir atrás do seu próprio dinheiro e nos sentimos tão importantes através desse gesto tão nobre de doação.
O pior cego é aquele que NÃO QUER VER.
Precisamos sim ter a convicção de nosso
valor como ser humano e cumprir ao máximo nossas propostas
de vida, mas com humildade e flexibilidade, agindo com sabedoria e maturidade. Dessa forma estaremos em constante aprendizado. E ao mesmo tempo já estaremos sendo um verdadeiro mestre porque a melhor maneira de ensinar é sendo o modelo, sendo
coerente com suas crenças e filosofias, sendo Íntegro e Ético.
Texto colaboração: Dr. Osvaldo Coimbra Junior
Médico e Sintonizador das Essências Cristais de Oz
(11)3013-2140 / (16)3941-6116
Jornal O Legado Nº 64
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Inteligência emocional

O caminho para o sucesso pessoal

Emoções, emoções, emoções, pode parecer pouco, mas é a razão de
existirmos aqui e agora, vivenciarmos e aprendermos a controlar
nossas emoções, pois elas são uma parte importante do processo
de crescimento espiritual e emocional do ser humano. Controlar as
emoções é de fato um caminho que muitos buscam, mas que poucos
conseguem e muitos se perdem nos corredores do tempo.
As nossas emoções foram registradas em nossa mente através
das experiências que vivenciamos de zero (gestação) até sete
anos de idade. Neste período que é o mais importante na vida
de uma pessoa, aprendemos a ver o mundo através das experiências que temos, dos exemplos que vemos e das palavras que
ouvimos de nossos pais, avós, irmãos e amigos.
Muitos pais não têm a noção da importância deste período e como ele
será decisivo no sucesso pessoal do filho durante o resta da sua vida.
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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Vejamos um exemplo, uma mulher está grávida e passa por uma experiência traumática,
perda de alguém muito querido, que a deixa
deprimida durante a gestação toda, ruminando pensamentos de dor, perda, angustia,
ansiedade, sendo que todos estes pensamentos estão sendo passados para os registros emocionais do filho.
Após o nascimento esse filho(a) irá apresentar provavelmente muitas
doenças relacionadas com o pulmão, pois a tristeza esteve presente
durante seu processo de gestação e ainda continua presente nas emoções da mãe. A criança apresentará uma tristeza, será mais tímida,
medrosa, frágil e tenderá a sentir-se rejeitada pelos demais.
Ela crescerá e continuará sentindo uma tristeza, um medo de
perder alguém, mas que não saberá de onde vêm, nem o porquê, apenas irá sentar e chorar.
Os pais, avós, professores, amigos, esposa, maridos e todos os envolvidos, darão mil conselhos, dicas de como mudar, se libertar, tomará
remédios, fará exercícios, simpatias e muito mais, mas enfim, a tristeza sempre volta e quando chega, só resta sentar e chorar.
O que fazer? Como podemos mudar nosso comportamento e
nossas emoções?
Um elemento chave na maestria das emoções é a inteligência emocional.
A Inteligência Emocional está relacionada a habilidades, tais como,
motivar a si mesmo e persistir mediante frustrações; controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas; praticar
gratificação prorrogada; motivar pessoas, ajudando-as a liberarem
seus melhores talentos, e conseguir seu engajamento aos objetivos de
interesses comuns. É medida através de testes que indicam o nosso
Quociente de Inteligência Emocional.
Se tivermos habilidades emocionais bem desenvolvidas, seremos
mais capazes de domar nossa mente, evitando o discurso que se
manifestam em ações que firam a nós mesmos e aos outros. Para
tornar-se hábil com as emoções, precisamos primeiro compreender o que sentimos e o que causa estes sentimentos. Isto nem
sempre é uma tarefa fácil, especialmente se nos acostumamos a
esquecer ou ignorar sentimentos dolorosos.
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As emoções, em si mesmas não são negativas, mas uma parte natural do ser humano.
É como nós administramos as emoções que
conta. Todos ficam zangados algumas vezes. É
o que fazemos com a nossa raiva que causará
um impacto no progresso pessoal e felicidade.
Quanto mais as respostas forem fora do controle para as nossas emoções incômodas, menos poder teremos em nossa vida. A chave é o
equilíbrio e a resposta inteligente.
Quando nos tornarmos hábeis em trabalhar com as nossas emoções,
mais precisaremos também se tornar peritos em sentir e responder
às emoções dos outros. Isto inclui as suas interações com aqueles que
aparentemente parecem muito impassíveis. Algumas destas pessoas podem até se gabar de não ter emoções ou desafios emocionais,
como se isto fosse verdade.
Melhorar o nosso Quociente de Inteligência Emocional é o caminho
para o sucesso pessoal e profissional.
Texto de Marcos Brenelli - Diretor do Centro de
Tecnologia Quântica, Terapeuta Quântico, Palestrante
e Consultor de Empresas - (19) 3579-0639
Jornal O Legado Nº 65
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Práticas terapêuticas orientais

A Medicina Tradicional Chinesa se baseia em conceitos Taoístas e
energéticos, os quais enfocam o indivíduo como um todo e como
parte integrante do universo. Para ela, o indivíduo é constituído por um conjunto de energias, provenientes do Céu (Energia
Yang) e da Terra (Energia Yin), que fluem por todo o corpo, e
que devem estar em constante equilíbrio; quando isso não ocorre,
temos então a manifestação de Patologias. O terapeuta objetiva
restabelecer o fluxo da Energia Vital (chamada pelos chineses de
Qi ou Chi) pelo organismo, e para isso, lança mão de vários recursos, tais como a acupuntura, a moxabustão, a ventosaterapia,
a farmacopéia, a dietética, o Tai Chi Chuan, a magnetoterapia e o
Qi Gong (Chi Kung) dentre outras tantas técnicas orientais.
Compêndio do Legado Holístico - volume 3
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As teorias básicas da MTC
Dao ou Tao
O Tao é o processo cósmico no qual se achavam envolvidas todas as coisas; o mundo é
visto como um fluxo contínuo, uma mudança contínua. Existem padrões constantes nessas mudanças, que podem ser observados pelos homens. O sábio reconhece esses padrões
e dirige suas ações de acordo com eles. Assim, ele se torna “Uno com
o Tao”, vivendo em harmonia com a natureza e obtendo sucesso em
tudo que realiza. Lao Tsé ensina que Tao (cujo significado pode ser
“caminho”) não passa de um termo aceitável para o que fora melhor
chamado “o Inominado”. Dizer que existe é excluir o que não existe,
apesar de o vazio ser sua verdadeira natureza. As palavras limitam, e
Tao não tem limites. A característica principal do Tao é a natureza cíclica de seu movimento e sua mudança incessantes. Essa idéia é a que
todos os acontecimentos na natureza apresentam padrões cíclicos de
ida e vinda, de expansão e contração. A ideia de padrões cíclicos no
movimento do Tao recebeu uma estrutura precisa com a introdução
do oposto polar Yin e Yang. Todas as manifestações do Tao são geradas pela inter-relação dinâmica dessas duas forças polares.
Energia Qi
Há milênios foi desenvolvido no Oriente, um sistema filosófico, cultural, religioso e científico, relacionando uma energia com todas as
coisas e especialmente com os seres vivos. Essa energia é conhecida
como Ki no Japão, Qi ou Chi na China, Prana na Índia e atualmente
bioenergia no Ocidente. Os orientalistas que se referem aos escritos
cosmológicos e filosóficos, traduzem Qi como sendo o sopro original
que originou Yin-Yang, mas os acupuntores preferem utilizar a palavra “energia”. Qi ou Chi dá origem ao Céu e a Terra: os sopros ligeiros,
mais Yang, sobem e formam o Céu; enquanto os sopros pesados, mais
Yin, descem e formam a Terra. Entre o Céu e a Terra se encontra o
homem, com energia própria e submetida às leis do Céu e da Terra.
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Objetivos das práticas
terapêuticas orientais
O objetivo das práticas terapêuticas baseadas na medicina tradicional chinesa é
compreender os fatores que propiciaram
ao indivíduo o seu desequilíbrio energético
e tentar restabelecer a fluidez energética obtendo o equilíbrio. Para
isso, o seu diagnóstico (mais correto, avaliação energética) procura estabelecer relações do seu comportamento, alimentação, analisa
odores, transpiração, pulso, língua, condições da natureza a que esteve exposto, entre outras coisas, para determinar qual é o princípio
de tratamento a ser realizado. Este tratamento energético pode ser
obtido através de diversas práticas terapêuticas orientais.
As práticas derivadas da Medicina Tradicional Chinesa - MTC,
como a Acupuntura e as Massagens Orientais (por exemplo, o Tui-Na na China e o Shiatsu do Japão), gozam de grande aceitação no
mundo ocidental há várias décadas, por sua reconhecida eficácia na
prevenção e tratamento de doenças diversas, principalmente aquelas
envolvendo sintomas dolorosos em geral.
Através de manobras como fricção, percussão e movimentos do corpo, bem como o emprego de utensílios como a moxa e as ventosas,
podem equilibrar o funcionamento orgânico, regularizando o fluxo
de Qi no organismo. Tais técnicas podem ser utilizadas na prevenção
e também podem ser empregadas para amenizar ou corrigir os desequilíbrios que causam dores, ansiedade e estresse.
Tais recursos estimularam muitos profissionais da área de saúde
a incluírem estas atividades não somente em consultórios privados, como também em hospitais e serviços de saúde pública, onde
existem ambulatórios de acupuntura e massagem oriental com demanda considerável por parte da população. A Organização Mundial de Saúde recomenda estas práticas enquanto Terapias Complementares à medicina ortodoxa por seu efetivo valor, baixo custo de
implementação e em razão disto, têm sido objeto de pesquisa em
universidades e círculos científicos.
Vários estudos do gênero indicam que a Acupuntura e afins promoCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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vem influência significativa sobre o Sistema
Nervoso (SN) como um todo. Através de
mecanismos fisiológicos que são engendrados a partir dos estímulos sobre a pele, o
SN Periférico encaminha estas informações
ao SN Central (cérebro e medula espinhal),
onde são elaboradas complexas reações neurológicas e bioquímicas.
Substâncias como a endorfina, serotonina e outras são liberadas no cérebro, constituindo-se numa verdadeira “farmácia” do corpo que atua
na diminuição das dores, com efeitos antitérmico, antinflamatório e
consequentemente, visando o fortalecimento do Sistema Imunológico
e promoção do equilíbrio no organismo, o que permite entender como
estas terapias podem atuar de forma eficaz sobre muitas questões,
como em distúrbios emocionais, dependência de drogas, Lesões Por
Esforços Repetitivos - LER ou Distúrbios Ocupacionais Relacionados
ao Trabalho - DORT, manifestação importante no momento atual.

A importância das práticas terapêuticas
orientais para a saúde do ser humano
Terapia: o que é?
Etimologicamente, o termo Terapia vem do grego Thaerapia que
significa “Servir a Deus”. A prática terapêutica é muito antiga e
concilia a ligação do homem com a natureza. Os primeiros terapeutas surgiram entre os egípcios, onde a prática da cura era dirigida através da força de suas divindades. Podemos incluir também os ritos xamãs que se difundiram pela antiga Europa.
A ordem dos Essênios possuía manuscritos que hoje ainda estão sendo traduzidos, com o título de “Thaerapéia”, que fornece
técnicas de banho de imersão, a utilização de energia solar, a
prática com minerais, entre outras práticas.
Os antigos gregos manifestavam grande interesse por trabalhos
de cura utilizando recursos naturais. Naturalmente existia toda
uma mística que envolvia esta prática, já que essa civilização dava
muita importância aos sonhos, às fenomenologias naturais, às
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energias cósmicas, às cores e aos sons, aos
animais, minerais, plantas, etc.
Ser terapeuta é basicamente uma função do
amor, e o amor somente flui quando não há
ego. Você só pode ajudar o outro na medida em
que você não é egoísta. No momento em que o
ego entra, o outro se torna defensivo. O ego é agressivo; ele cria uma necessidade automática no outro de ser defensivo. O amor é não-agressivo.
Ele ajuda o outro a permanecer aberto, não-defensivo. Terapia, portanto, é uma função do amor. No Oriente, a nossa abordagem é de que
o terapeuta não tem de fazer nenhum trabalho. O terapeuta torna-se
simplesmente um veículo para a Energia de Deus. Ele tem somente
que estar disponível como um bambu oco, de maneira que Deus passe
através dele. O curador tem de se tornar simplesmente uma passagem.
O paciente é um homem - aos olhos orientais – que se tornou egoísta
e perdeu o seu contato com Deus. Ele criou uma tal “Muralha da
China” a sua volta que não sabe mais o que Deus é, ele não sabe mais
o que é a totalidade. Ele está totalmente desconcertado das suas raízes, da própria fonte da vida. É por isso que ele está doente - mentalmente, fisicamente ou de qualquer outra maneira. A doença significa
que ele perdeu a trilha da fonte. O curador (healer), o terapeuta no
Oriente, tem como função conectá-lo com a fonte novamente.
O que é a prática terapêutica oriental ou holística?
Do grego holos = todo, total. É a terapia que, em vez de tratar apenas
os sintomas físicos, trata o ser humano como um todo: o físico, o
energético, as emoções, a mente (os pensamentos, crenças) e a parte
espiritual, pois entende que cada um desses níveis afeta o outro. É o
mesmo que terapia alternativa, como a grande população refere.
Texto colaboração de: Prof. Leonel Riese Enfermeiro especialista em acupuntura e práticas
corporais chinesas com formação no Ceata
Jornal O Legado Nº 62
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Shantala
“O Toque de Amor”

Nos dias atuais onde os pais e mães dispõem de pouco tempo para a
família, a Shantala, assim como outras formas de contatos de amor,
é necessária para que esteja sempre em ligação amorosa e intima.
Shantala foi o nome de uma mulher de uma pequena aldeia do
sul da Índia, que realizava manobras de massagens simples, e
num momento de muito amor dela com o seu bebê, fez o médico obstetra, francês, Frederick Leboyer, parar e observar que
a beleza está nos pequenos gestos puros de uma mãe.
O toque é benéfico tanto para o bebê quanto para gestante.
Para a gestante, a automassagem é importante para sentir seu novo estado e começar a entrar em contato com o feto que também estará sendo
beneficiado pelo toque da mãe. Além de aliviar as dores da nova postura, ajuda aliviando os inchaços dos pés e das mãos; ao ser massageada,
coloca a gestante na posição de proteção e cuidados, neste caso é extreCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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mamente benéfico que o parceiro seja quem a
está tocando.
Para o bebê, ajuda na sua adaptação ao
novo mundo fora da barriga, além de
preveni-lo das cólicas, fortalecendo a
musculatura para o seu movimento.
“A técnica é morta sem o amor ao contato dos seres”; a Shantala
tem que ser fundada na vontade de doar-se, provendo o bem-estar do massageado, que geralmente se inicia no primeiro mês com
manobras leves, podendo ser prolongadas até a fase pré-escolar
de acordo com cada criança. A massagem além de harmonizar e
relaxar, fortalece os meridianos que são responsáveis pela circulação de energia do corpo, prevenindo-o de doenças.
Notamos que esta técnica está sendo adotada também por vários
profissionais de diversas áreas. Ela auxilia o andamento educacional e comportamental das crianças, tornando-as mais carinhosas e
receptíveis. Devemos buscar sempre o melhor para nossas crianças
fazendo que sejam sementes saudáveis para o futuro.
Texto colaboração de Maria Verônica Bueno
Terapeuta Corporal do Núcleo Vidas
Espaço Terapêutico - (19) 3869-1311
Jornal O Legado Nº 64
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O resgate do grande
silêncio de um povo

“Há cerca de 85 mil anos, os remanescentes relativamente puros da
raça vermelha foram em massa para a América do Norte e, pouco
depois disso, o istmo de Behring afundou, isolando-os assim. Nenhum homem vermelho jamais retornou à Ásia. No entanto, em
toda a Sibéria, na China, na Ásia central, na Índia e na Europa, eles
deixaram para trás muito do seu sangue misturado a outras raças
coloridas”. Livro de URÂNTIA – pág. 723
As tradições apontam que acima de 80 mil anos atrás já existiam registros da presença do povo Pele Vermelha entre nós, e sempre mantiveram um diferencial dos outros povos: O profundo amor pela Mãe Terra.
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Os Peles Vermelhas, que fizeram parte da
3ª Sub-Raça, da 4ª Raça Mãe e que em sua
origem se intitulam “Filhos das Estrelas”,
sabem de sua origem cósmica e também o
motivo pelo qual vieram se instalar neste
planeta e viver a experiência terrestre e hoje
os seus descendentes diretos são os Índios
que se estendem nos três continentes Americanos.
Os Índios mantiveram durante todos estes milênios o seu compromisso de amor pela mãe terra, não abrindo mão de seus objetivos
sagrados, vivendo nos solos que pisaram seus ancestrais, praticando
o padrão de vida social e espiritual que seus anciões lhes ensinavam
oralmente, em harmonia com todos os elementos da natureza, mesmo que o preço disso fosse suas próprias vidas.
Em toda bibliografia estudada, as opiniões unânimes, apontam a
Raça dos Peles Vermelhas como a mais amorosa de todas as raças,
procurando viver apenas no hoje, agrupando-se em tribos e comunidades, onde tudo sempre foi compartilhado, praticavam a monogamia, o respeito total à natureza, a tudo o que cresce, que nasce, às
águas, ao solo onde nasceram, aos idosos, crianças e mulheres.
Esta falta de cobiça, ou não estar incutido em sua cultura o desejo da
manipulação, de tirar vantagem ou enganar, e praticarem uma certa
ingenuidade diante daquele que não têm estes valores, possibilitou
que os índios fossem presas fáceis diante do contingente conquistador da raça ariana, povo eminentemente mental, que contrastava em
quase tudo com um povo amoroso e intuitivo.
Cada povo tem a sua missão. A missão do povo Vermelho é a da
“amorosidade” com a Mãe Terra e com todos os seres que esta Mãe
produz, por isso para o índio a terra é importante e sagrada, como
também a água dos riachos e fontes, o fogo que aquece, o ar que sopra nos vales e nas montanhas, as florestas que nos ajudam a respirar
e fornecem vida, os animais que nos alimentam e nos servem e são
nossos parceiros eternos, etc.
Tudo é importante e sagrado justamente por ser cada um destes elementos citados, uma parte do corpo da Grande Mãe. Tudo é sincrônico e interligado. Tudo é Um. O Índio sabe disso desde o seu nas190
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cimento. Esta é sua cultura e sua missão.
Eu que hoje sou branco e ariano, estou buscando na minha ancestralidade vermelha,
o “re-despertar” desta “amorosidade” por
todos os seres que habitam a Patcha Mama
e percebo que aos poucos as lembranças
de uma vida plena com a natureza, estão
sendo resgatadas, nas tradições das aldeias que cultuavam seus totens, nas lindas e frias regiões do que hoje é conhecido como Canadá. É possível que você que me lê, e sinta no coração a presença deste
povo, esteja também fazendo este resgate ou irá fazê-lo em breve.
O Povo Vermelho das Estrelas está saindo do seu grande silêncio e
trazendo-nos a possibilidade de resgatarmos através do milenar saber, uma maneira nova de viver, que é viver em contato com a natureza, respeitar cada ser vivo, e ficar a cada dia no seu momento
presente, pois só temos o dia de hoje para vivermos.
Jamais me esquecerei daqueles momentos dramáticos de 11 de setembro de 2001, quando participava da egrégora do Grupo Júlia Magalhães e num dos trabalhos de sustentação energética ao planeta em
conjunto com os Mestres Ascensos, eu e vários companheiros daquela
noite, visualizamos uma corrente espiritual com guerreiros e soldados
de todos os povos que já habitaram o planeta, agrupados em colunas
indianas e que praticamente dava uma volta no globo terrestre, e quem
estava na frente, na primeira coluna e lideravam todos estes guerreiros,
eram os nossos irmão índios, e o comando de toda a corrente é feita
por um cacique com um cocar de penas da cor do arco-íris, que além
de todo iluminado, chega a se arrastar no chão.
Qual seria o motivo pelo qual numa reunião espiritual, de todos os
povos que já habitaram o planeta, com todos os seus soldados e guerreiros, enfileirados em compactas colunas e eram tantos que chegavam a parecer que até davam a volta no planeta, e tendo os nossos
irmãos índios comandando?
Será que é um erro espiritual tê-los neste comando?
Ou será a conquista espiritual de um povo, que durante muitos séculos praticaram um “grande erro” de amarem a Grande Mãe e tudo
o que vive sobre ela, e neste momento, se levanta do seu Grande SiCompêndio do Legado Holístico - volume 3
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lêncio e vem provar a todos que não foi em
vão estarem em profundo silêncio e nos
últimos cinco séculos de muito sofrimento, foram quase dizimados pela raça ariana, mas firmes e amorosos, intuíram a sua
missão sagrada e estiveram o tempo todo
como guardiões do mais valioso que existe
neste planeta, que é a própria vida e o chão em que pisamos?
Esta foi a minha primeira informação e contato visual com a Corrente do Arco Íris, a maior corrente espiritual em atividade no
planeta Terra, e que tem a missão de resgatar a paz entre os povos,
a harmonia da vida e possibilitar que a consciência da nova era,
seja implantada na terra. Essa Consciência Crística, tem como
uma das suas premissas básicas, o amor à Mãe Terra, pois como
afirma o Mestre Sananda em mensagem canalizada na Holanda
por Pámela Kribbe “É natural amar a Terra e tudo o que ela oferece, e sentir prazer com as coisas lindas e encantadoras. Amar a
Terra e a realidade material cria um fluxo de abundância”.
O Povo Vermelho saiu do seu grande silêncio. Observe quantas pessoas hoje reclamam pelo mundo o descaso com a natureza, a sufocante
poluição, o eminente perigo do aquecimento global. Quem você acha
que são estas pessoas? Você já viu alguma outra raça defender a vida
da natureza, como os índios? Certamente que não e creia, que todos
estes que estão fazendo estes movimentos salvadores da vida, estão
saindo do grande silêncio e despertando como todo Pele Vermelha,
gritando agora, para voltarmos a ter a vida que todos nós merecemos
ter: “A de amor e respeito por tudo que existe na natureza e que todos
tenham o mesmo direito a compartilhar toda a vida terrena”.
Texto colaboração de Irineu Deliberalli
Psicólogo Clínico e Xamã. – Clínica Michael
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YOGA

Yoga e
terapia craniossacral

Yoga em sânscrito significa união ou comunhão, uma ciência antiga
originaria da Índia que busca a integração do corpo, mente e espírito
com a consciência universal. O corpo é considerado um instrumento
para alcançar o equilíbrio físico, preparar a mente para a meditação e
abrir o coração para a compaixão e equanimidade.
Usando práticas posturais, respiração e meditação, a Yoga tem algumas vertentes filosóficas que visam todas ao bem-estar e a harmonia
dos seres com o ambiente onde vivem.
A Terapia Integração Craniossacral é uma terapia manual que usa toques leves e manipulações não-invasivas que visam equilibrar a flutuação do liquor, ou líquido cefalorraquidiano, diferindo da massagem
clássica por não trabalhar diretamente com manobras musculares.
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O liquor que circula no chamado Sistema
Craniossacral, tem a função de proteger,
nutrir e retirar as toxinas e resíduos do
Sistema Nervoso Central, além de lubrificar os espaços entre as meninges que recobrem o crânio e toda a coluna vertebral.
É o mesmo liquor que circula no canal central, o “sushuma” da tradição ayurvédica.
Dr. Sutherland, pai da osteopatia craniana, considerava o liquor
como “luz liquida que carrega a energia da vida, conferindo a ele
propriedades curativas distintas. O liquor é o ponto de encontro entre o Sopro da Vida e o corpo, é onde o físico e o espiritual se unem,
é a essência que conduz o princípio de vida pelo corpo, como a seiva
vital em uma árvore.”
Na Ayurveda, é o meio físico por onde o prana circula, e é descrito em meditações tântricas como o cordão prateado dentro
da coluna vertebral.
Muitos praticantes de Yoga que sentem dores e desconfortos em determinadas asanas, chegando a desenvolver hérnias de disco e deslocamentos vertebrais, podem resolver e melhorar tais condições com
algumas sessões de terapia craniossacral, liberando as restrições,
alongando e alinhando a coluna de dentro para fora.
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Além disso, por dar maior lubrificação e
flexibilidade para a coluna vertebral, facilita a prática de Yoga.
O bom funcionamento do sistema craniossacral tem influência em todos os outros
sistemas fisiológicos: nervoso, digestivo,
circulatório, linfático, respiratório, hormonal e musculoesquelético.
Usando manobras que modificam a circulação do liquor, a terapia promove uma troca de fluidos em todos os tecidos do corpo, distribuindo
a potência de saúde e despertando os processos de recuperação.
O trabalho nas fáscias musculares, libera as tensões acumuladas e
aumenta a circulação sanguínea e linfática, trazendo flexibilidade,
nutrição, eliminando toxinas e ajudando nos processos inflamatórios que possam estar acontecendo.
Então, a pele, músculos e órgãos podem funcionar de maneira otimizada, resolvendo muitos sintomas desconfortáveis como dores crônicas e distúrbios localizados.
Com manipulações adequadas das vértebras, a flexibilidade da coluna vertebral pode ser melhorada, pois a lubrificação do liquor chega
aos lugares de compressão e bloqueios, como artroses, calcificações,
hérnias de disco e problemas de coluna.
A Integração Craniossacral atua no equilíbrio do Sistema Nervoso
Autônomo, descarregando o Sistema Nervoso Simpático se ele estiver muito ativado, e estimulando o Parassimpático para relaxamento
nos casos de estresse, insônia, ansiedade; e vice-versa nos casos de
depressão e cansaço crônico.
Assim, promove um profundo relaxamento e sensação de bem-estar, a
respiração torna-se fácil e livre e ocorre um estado de suspensão e paz
mental, o mesmo estado de meditação profunda que pode ser atingido
por outros métodos, o qual chamamos de Quietude Dinâmica.
A terapia permite uma maior observação dos movimentos e ritmos
internos e aumenta a percepção corporal.
Com a liberação de restrições e bloqueios do sistema, velhos padrões
de comportamento, feridas e traumas podem tornar-se conscientes.
A terapia pode facilitar o movimento da kundalini, pois atinge dire196
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tamente o local onde ela está armazenada,
no osso sacro na base da coluna, abrindo
caminho na coluna vertebral para sua ascensão, trazendo potência de saúde a todos
os chakras até a região do eixo hipófise-pineal no sétimo chakra.
Muitos terapeutas e clientes durante ou
após o atendimento, relatam estados de
meditação profunda e de êxtase eufórico, compreensão da unicidade
e amor universal.
Durante o estado que chamamos de quietude dinâmica, é possível a
não identificação com os problemas e conflitos diários gerados pelos
padrões do ego cristalizado, e a descoberta constante de novas maneiras de viver, celebrando e respeitando o mundo que nos rodeia.

Aziza Noguchi, cirurgiã dentista, terapeuta e professora
de Terapia de Integração Craniossacral - (11) 3885-4898
Jornal O Legado Nº 64
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