
E
ssên

c
ia

s V
ib

ra
c
io

n
a
is d

a
 M

a
ta

 A
tlâ

n
tic

a
      Sandra Epstein

Sandra EpsteinSandra Epstein

Essências Vibracionais da Mata Atlântica
A Jornada da Consciência Desperta

Fruto de uma pesquisa de 10 anos realizada na Mata Atlântica pela arte-terapeuta
Sandra Epstein, “Essências Vibracionais da Mata Atlântica – A Jornada da

Consciência Desperta”  foi publicado pela Editora Triom para ser lançado durante a
6a Conferência Internacional de Essências Florais, que aconteceu em abril de 2000, no

Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, no Estado de São Paulo.

A pesquisa foi realizada no coração da Serra do Mar, em Ubatuba, litoral norte do Estado de
São Paulo, e na estação climática de Cunha, município ao leste do estado, no Vale do Paraíba.

“Em contato com esta singular e exuberante biodiversidade pude desenvolver as
Essências Vibracionais da Mata Atlântica, baseada em líquens, cogumelos,

cipós, raízes, cristais vegetais, árvores e bromélias, instrumentos
preciosos no processo de desenvolvimento de nossos potenciais
criativos e na busca de harmonia no dia a dia”, revela Sandra.

O livro é composto de três partes: a primeira trata do
desenvolvimento histórico do pensamento cartesiano e do modelo
quântico aplicado na arte da cura; a segunda é menos técnica e

mais cinética, relatando o processo da pesquisa em si;
a terceira parte indicada para uso terapêutico, com a descrição

do Sistema Ararêtama (em tupi-guarani:
lugar de onde se origina a luz) e um completo repertório, com

fotos coloridas, das 21 essências que compõem o sistema.
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Prefácio

Quando me pediram para escrever um prefácio para este livro, pensei na primeira
vez em que encontrei Sandra. Foi em 1991, durante um encontro na Flower Essence
Society, FES, na Califórnia. Ela se mostrava muito interessada em cura e na
conscientização mais profunda e, é claro, na essência de cogumelo que produzi em
1986.

Alguns anos mais tarde, após ter dado aulas em São Paulo e no Rio de Janeiro, tive
a oportunidade de visitar algumas das maravilhosas florestas brasileiras, principalmente
na região onde Sandra produziu suas primeiras essências.

Depois de tantos anos, ainda me lembro da beleza daqueles lugares. Através daque-
la região da Mata Atlântica corre um belo rio. Esse rio criou uma sanga e em torno dela
encontram-se muitas árvores, velhas e majestosas, sendo que cada árvore parecia ter
criado sua própria Mata Atlântica. São árvores repletas de bromeliáceas e outras plan-
tas.

Este era um meio ambiente singular de uma parte muito antiga da Mãe Terra. Dava
a sensação de ser o próprio coração da Mãe Terra. Não é maravilhoso sermos capazes
de trazer essa beleza às pessoas através das Essências da Mata Atlântica, principalmen-
te àqueles que não conseguem se ligar muito à Natureza? Olhando para toda essa
beleza, pode-se ver e compreender algumas das qualidades das Essências da Mata
Atlântica.

Sempre é importante saber quem faz as essências, qual o seu interesse em fazê-las
e qual o ambiente em que são produzidas. Conhecer a pessoa e o ambiente fornece
uma profunda compreensão não só das próprias essências como também da qualidade
de todo o sistema vibracional. Assim, se observarmos Sandra procurando uma percep-
ção mais profunda e trabalhando como terapeuta da cura e quando olharmos para essa
antiga floresta, poderemos compreender a qualidade das Essências da Mata Atlântica:
qualidades de cura profunda para a nossa alma nos trazem de volta à consciência as
qualidades da nossa Mãe Primordial, para que nos tornemos capazes de nos conectar
novamente com a fonte mais profunda do nosso ser.

Restaurar essa qualidade no ser humano também trará ajuda à própria Terra e à
Mata Atlântica. Essas florestas milenares são os reflexos de partes antigas do nosso ser,
os fundamentos. Se nossa floresta interior morre, a floresta exterior também morrerá.
Com essas ferramentas, as essências que recebemos da Mata Atlântica, poderemos
transformar o corte e o desaparecimento da floresta no nosso interior em uma nova
qualidade vívida. No entanto, primeiramente precisamos fazê-lo com nossas emoções
íntimas, nos nossos mundos interiores e no nosso consciente cotidiano. Mais tarde, essa
qualidade vívida despertará como reflexo na Terra e as florestas serão saudáveis e
cheias de vida.
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É igualmente importante que a feitura das essências florais seja um processo vívido,
não apenas uma produção de essências para distribuição, mas sim, que sejam feitas
porque se precisa delas. Não se trata de tomar uma essência para livrar-se de um
problema, mas sim, de usar essências para elevar a consciência total a uma luz superior
e a um discernimento mais profundo, com suas raízes bem conectadas à terra.

As Essências da Mata Atlântica são feitas com amor e carinho, isto dá para ver e
sentir na energia que emanam. É como colocar uma pequena raiz de uma árvore
gigante na correnteza vívida de um rio. Foi isto o que Sandra fez quando produziu a
essência Imbê; como símbolo, isto fornece uma imagem clara do trabalho de Sandra.
Usar as Essências da Mata Atlântica é como conectar as raízes da corrente da vida da
Mata Atlântica.

Bram Zaalberg
Educador e fundador e co-produtor das Essências Florais The Netherlands
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Parte I

O Método Cartesiano e
o Modelo Quântico

A minha vida eu a vivo em círculos crescentes
sobre as coisas alto no ar.
Não completarei o último, provavelmente,
mesmo assim irei tentar.

Giro à volta de Deus, a torre das idades,
e giro há milênios, tantos...
Não sei ainda o que sou: falcão, tempestade
ou um grande, um grande canto.

R. M. Rilke, de O Livro de Horas
Tradução de José Paulo Paes
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Prólogo

Penetrar no mundo esotérico depois de quatro séculos de ciência cartesiana é mais
ou menos como descobrir todas as permutações do nome de Deus, sem ter alguma vez
tomado parte de uma religião organizada. De primeiro, apresenta-se a questão por
que é que se quereria conhecer todos os nomes de Deus e, depois, uma vez estando de
posse desse conhecimento, surgiria o problema do que fazer com todos esses nomes.

Nesta época em que vivemos, apesar de todo instrumental de acesso disponível,
poucos conseguem lidar com os princípios da física quântica, da Cabala ou das proprie-
dades místicas das runas; menos ainda, achar um modo de retornar ao equilíbrio e à
harmonia entre causalidade e sincronicidade. No entanto, como você está lendo estas
linhas, já deve ter percebido que há mais conteúdo na existência do que simplesmente
sair da cama de manhã e certamente também começou aquela busca da qual todos nós
participamos, não importa de que quadrante ou meio social tenhamos vindo. Então, o
passo seguinte parece ser o de decidir qual forma deverá assumir a nossa espiritualida-
de. Diga-se que esta é a boa e racional maneira cartesiana de pensar e, geralmente, a
primeira coisa que nos ocorre é que poderemos encontrá-la através do deus e da reli-
gião dos nossos pais. Todavia, sabemos que nosso mundo racional e materialista tende
a desaprovar tais questões espirituais intangíveis e que, mesmo aqueles que professam
sua crença em Deus e praticam uma das religiões ortodoxas ditas ‘aceitáveis’, não
falam muito a respeito, a menos que pertençam a um desses grupos que necessitam
lançar mão do proselitismo para reforçar a participação ativa na sua crença.

No entanto, não podemos furtar-nos ao fato de que a sociedade moderna olha de
través para aqueles que buscam abertamente a espiritualidade, sem contar que fomos
alertados de que existe uma porção de gente esquisita e maluca por aí e, se não tomar-
mos cuidado, podemos ser confundidos com eles. Ainda mais assustador seria se um dos
nossos amigos instruídos descobrisse que estamos interessados no lado espiritual. Não
precisa muito para imaginar os sorrizinhos perspicazes e os comentários enigmáticos so-
bre signos ascendentes e elfos na próxima happy hour. Já bastaria sermos confundidos
como pertencentes a uma das religiões convencionais, ou como investigando algum culto
‘dos renascidos’, mas que Deus nos proteja de uma palavra que se refira a algo oriental,
como por exemplo o Tao, ou talvez algo hermeticamente medieval, como a alquimia.

Podemos ouvir-nos dizendo a algum conhecido, que nos mostra um sorriso compla-
cente, “... mas até físicos de grande reputação começam a enxergar a necessidade de
examinar a espiritualidade em relação aos seus trabalhos. Você sabe que esta é uma
maneira de explicar os fenômenos e a estrutura das partículas subatômicas.” À certa
altura, você se pergunta, “Eu realmente disse isso?”

Ainda que tudo isso seja verdadeiro, permanecemos com a pergunta, por onde
devemos começar a procurar? Na verdade, você já começou, tomando consciência e

MataAtlantica-Ago2011-001a126.pmd 23/8/2012, 09:4813



14

decidindo que falta alguma coisa em sua vida e que as abordagens tradicionais às ques-
tões que envolvem a espiritualidade e o seu bem-estar pessoal não parecem ter tornado
sua vida melhor nem mais feliz. Mas onde está o ponto de partida? Há tantas direções
diferentes a seguir. Quantas vezes você ouviu alguém dizer, “Você deve ser de Virgem,
mas qual é o seu ascendente?” Ou ouviu que um amigo de um amigo partiu para a Índia
ou o Tibete, para estudar. E ainda há as vezes em que você entrou numa livraria esotérica
e os títulos e assuntos eram tantos, que você acabou desencorajado. Você sabe que não
quer ser confundido com o que a maioria considera a turma lunática, mas por outro
lado, você também sabe que as religiões ortodoxas falharam, de alguma maneira, em
preencher as necessidades da sociedade atual e que suas falhas até mesmo ultrapassam
aquelas apresentadas pela maioria dos governos seculares. Assim, talvez você tenha de
começar com aquilo que você realmente sabe.

Todos nós sabemos, instintivamente, que somos uma parte ativa e viável de um todo
e que esse todo inclui desde partículas subatômicas até o Universo em si. Igualmente
sabemos que, a cada dia, parecemos destruir mais a nós mesmos e ao meio ambiente
em que vivemos. Com isso quero dizer que a água que bebemos está poluída, juntamen-
te com o ar que respiramos, a comida que comemos e a energia que consumimos.
Estima-se que mais de mil novos aditivos químicos são acrescentados à nossa cadeia
alimentar a cada ano, incorporados em aditivos sintéticos alimentícios, pesticidas usados
nos alimentos que plantamos e na utilização de plásticos e combustíveis. Observamos
como nosso estilo de vida destrói o planeta e tudo é feito em nome do progresso, o
direito do homem de dominar e utilizar a natureza. Para piorar tudo, todos nós sentimos
a frustração de não conseguir mudar aquilo que, sabemos perfeitamente bem, está
errado.

E o que tudo isso tem a ver com nossa busca pela espiritualidade e felicidade? Todos
nós sabemos a resposta a essa pergunta, ainda que não saibamos as razões por que ou
como fazemos dessa realidade uma parte das nossas vidas individuais.

O caminho para a espiritualidade se inicia com a consciência do equilíbrio e da
harmonia que existe na natureza e na percepção de que a natureza, na sua melhor
definição, não se refere apenas ao nosso meio ambiente, mas também a nós mesmos,
nossas inter-relações com toda vida, energia e matéria. Origina-se no conhecimento de
que a natureza se orienta sistemicamente, de que é uma entidade perceptiva e abrangente
e de que todos os sistemas estão interligados, as partículas subatômicas e o Universo, a
Ciência e a espiritualidade. De que não podemos ignorar a um e esperar que outro
funcione adequadamente. Isto se refere igualmente a nossos corpos físicos, já que estes
também representam um sistema que está totalmente integrado ao nosso meio ambien-
te; e de que nossa saúde mental, física e espiritual depende de equilíbrio e harmonia.

No entanto, foi-nos ensinado que nosso mundo físico está separado do espiritual e
que não é a interconexão de todos os sistemas que traz a harmonia, mas sim, que é
preciso separar cada problema e cada item de um assunto, segregar seus componen-
tes, examiná-los e aplicar uma manutenção corretiva onde julgarmos necessário, seja
no nosso corpo, seja no nosso espírito, separadamente.

Se quisermos encontrar nosso lado espiritual, teremos de retornar a uma percepção
baseada em sistemas, abarcando nosso corpo físico, nosso meio ambiente e o universo
no qual coexistimos. Precisamos passar da tridimensionalidade para a tetradimensiona-
lidade. Um dos instrumentos que podemos utilizar para tal fim é a medicina vibracional
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e o propósito deste livro é o de apresentar você a alguns dos instrumentos oferecidos
pela natureza para ajudá-lo nos cuidados com seu corpo e espírito. Estou falando do
sistema integrado, que poderá conduzi-lo de volta a um estado holístico e, assumindo
sua individualidade, encaminhá-lo na direção da harmonia e da saúde, permitindo que
você se torne uma parte viável do todo.

Duas questões ainda devem ser esclarecidas neste prólogo da Parte I sobre saúde e
medicina. A primeira é que um corpo nunca está totalmente saudável ou em total
harmonia. Com isto quero dizer que a única constante no Universo é a mudança. E que
todos os sistemas, até mesmo nosso corpo físico, estão em constante mudança. Existem
milhões de bactérias e vírus em nossos corpos e nem todos são malignos, alguns são até
mesmo extremamente necessários ao nosso bem-estar. Somente quando nos encontra-
mos num estado de profundo desequilíbrio físico ou psíquico, podem vir a tornar-se
malignos, causando doenças que representam risco de vida. A cada segundo, a cada
ano de nossa vida, devemos aprender a reconhecer esse desequilíbrio e tomar as pre-
cauções necessárias para levar-nos de volta ao estado de equilíbrio e interconexão que
indica estarmos com saúde.

Também é importante lembrarmo-nos de que nunca obteremos a condição estática
de harmonia total em nossas vidas ou nossa saúde pessoal, pois que o mundo à nossa
volta não é estático. Os sistemas interativos possuem seus ciclos de vida e a explosão
cancerosa de uma única célula do nosso corpo é muito parecido com a explosão de um
sistema estelar numa galáxia distante. Assim, nossas vidas não são controladas apenas
pela causalidade, mas sim, pela sincronicidade também; e é a integração desses dois
conceitos que nos permite reconhecer e criar o equilíbrio que mantém a integração de
corpo, espírito e mente.

O segundo ponto é que, como seres conscientes, temos opções, ou livre arbítrio, se
você assim preferir. Não tem muita importância de que região somos oriundos, se
pertencemos a uma tribo na floresta amazônica, ou se somos pastores nas estepes da
Mongólia ou se catamos lixo em Los Angeles; somos todos parte integrante dos mesmos
sistemas e cada um de nós é, também, um sistema, interagindo como parte desse todo.

Nossa dificuldade se apresenta em termos de comunicação, não de verdade! O
ponto de vista a ser defendido não é a maneira pela qual nós definimos nossa
espiritualidade, nem os símbolos que usamos para dar forma e substância à espiritualidade
e que dependem do sentido que lhes damos. Pode ser a Astrologia, Yoga Kundalini,
Cristianismo, xamanismo ou, até mesmo, vidência. É importante não confundir método
com verdade. A verdade se baseia em relatividade provável e interação; método nada
mais é do que uma ferramenta e o perigo que apresentamos ao lidar com um método
é que, muito frequentemente, nós o transmutamos em verdade e, como consequência,
em dogma.

Enquanto este livro trata de espiritualidade, cura e medicina, esta sua Parte I descre-
ve, para maior clareza, de que modo chegamos ao estado de crise que vigora neste
período de transição de um milênio para outro. Apesar da abordagem ser feita na
forma cartesiana, seu objetivo é o de criar uma percepção que nos permita retornar a
um estado de harmonia, atualmente chamado de holístico ou transdisciplinar.

Trata-se do retorno ao estado em que ciência e religião (ou esoterismo) não repre-
sentam mais entidades separadas, onde corpo e espírito estão integrados dentro de um
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sistema holístico. Onde yin e yang não são mais opostos, mas sim, complementares e
parte integrante do todo. E é neste livro que uma dessas abordagens holísticas da har-
monia e da saúde é apresentada em termos tanto de espiritualidade quanto de unifica-
ção com a Natureza e o meio ambiente. Incorpora não apenas a sabedoria do passado,
mas também a do presente, as realidades do nosso mundo atual e o conhecimento inato
que tem feito parte da humanidade desde o surgimento da percepção individual e da
consciência.

JF Thrall
São Paulo, Brasil
Agosto de 1999
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1

A Separação

Desde o início da civilização, quando a humanidade desenvolveu percepção e sensi-
tividade individuais, partiu-se da premissa de não haver separação entre o mundo espi-
ritual e o mundo terreno em que os seres humanos viviam. O conceito de Deus, então,
englobava tudo que existia na Terra e nos céus. E esta era, também, a realidade concei-
tual nos primórdios do Cristianismo, bem como a das assim denominadas religiões pa-
gãs, viessem elas do Oriente ou do Ocidente.

No entanto, a escala de valores e a visão de mundo sofreram alterações dramáticas
ao longo dos últimos 500 anos. A modernidade, essa maneira como olhamos para o
mundo e nós mesmos, acabou por dominar totalmente o Ocidente.

Antes de 1500, os paradigmas ocidentais eram orgânicos por natureza e baseavam-
se nas filosofias do grego Aristóteles e das igrejas romana e grega ortodoxa. No século
XIII, Tomás de Aquino combinou a teologia cristã e os princípios conceituais da Natureza
num sistema inteligível, que se transformou em dogma para valores espirituais e cientí-
ficos (chamava-se filosofia na Idade Média), definindo como a humanidade deveria enca-
rar o mundo à sua volta e de que forma cada indivíduo fazia parte do todo. É necessário
lembrar que, naquela época, entendia-se por ciência algo totalmente diferente do que
entendemos hoje. No passado, o fundamento da ciência era uma combinação de razão
e fé, sendo seu principal objetivo compreender o significado e a importância da Nature-
za.

A mudança para o que denominamos Idade Moderna iniciou-se com Nicolau
Copérnico e Johannes Kepler, tendo os resultados de suas experiências derrubado o
paradigma geocêntrico do universo e, até mesmo, do nosso sistema solar. A isto seguiu-
se Galileu, cuja obra na área da matemática, ótica e raciocínio empírico resultou numa
definição matemática da natureza, o que o levou a um conflito direto com a Igreja e o
dogma reinante.

Mas foram as pesquisas de René Descartes e Isaac Newton que finalizaram os concei-
tos que se tornaram conhecidos como o início da Era da Revolução Científica. Tratava-se
da criação de um novo paradigma, que substituiu a idéia de que toda observação de
fenômenos naturais tinha por objetivo a glorificação de Deus, uma idéia, aliás, também
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vigente no Oriente. Os chineses denominaram essa abordagem holística de Tao. Os prin-
cípios do pensamento oriental estavam ligados ao seguimento da ordem estabelecida,
natural e divina. Era orgânica e, por isso mesmo, ecológica em sua essência.

Descartes, filósofo e matemático, viu nas descobertas dos novos astrônomos a neces-
sidade de construir um sistema inteiramente novo de pensamento que, ele acreditava,
seria o alicerce de uma ‘ciência maravilhosa’, que levaria a efeito a unificação de todo
conhecimento. A realidade resultou exatamente no contrário. Ele achava que, usando
essa metodologia, a verdade podia ser separada do erro em qualquer campo do pensa-
mento e do conhecimento. “Toda ciência é conhecimento certo, evidente,” ele postula-
va. “Rejeitamos todo conhecimento que seja meramente presumível e recomendamos
que apenas se acredite no que é perfeitamente sabido e sobre o que não possa haver a
menor dúvida.” E essa filosofia cartesiana domina todos os aspectos da nossa escala de
valores atual. Pode ser encontrada em todos os aspectos de nossa vida, seja nos siste-
mas educacionais, na medicina ou em qualquer outra ‘ciência exata’. Essa linha de
pensamento levou-nos a acreditar ser esse o único meio de se entender o universo.

Fritjov Capra nos fornece uma visão concisa disso no seu livro O Ponto de Mutação,
onde afirma, “A aceitação da visão cartesiana como verdade absoluta e do método de
Descartes como único caminho válido para o conhecimento desempenhou um papel
importante no surgimento do nosso desequilíbrio cultural atual.”

Descartes acreditava que o universo era matemático em sua natureza. Com base
em questionamentos e investigação científica, chegou à premissa filosófica do “cogito,
ergo sum”, ou seja, “penso, logo existo”, pois sendo a essência da natureza humana o
pensamento, conclui-se que tudo que concebemos clara e distintamente seja verdadei-
ro.

No entanto, o método cartesiano criou uma fragmentação na nossa concepção de
mundo, afetando todas as ciências acadêmicas e sociais. Para expressar isso de uma
forma ainda mais drástica, resultou em que o espiritual e esotérico ficasse separado da
ciência. Se a existência de Deus não podia ser provada pelo método cartesiano, então
Deus não existia. Isto levou, também, à separação da psicologia do campo da medicina,
como se o nosso bem-estar psicológico nada tivesse a ver com o nosso estado físico.
Descartes disse que “não há nada incluído no conceito do corpo que pertença à mente;
e nada na mente que pertença ao corpo.” Essa divisão entre mente e corpo físico teve
efeitos dramáticos sobre todo pensamento ocidental. Significa que somos apenas egos
que existem dentro de cascas de corpo, ou seja, aqui está a matéria e lá está a mente
e cada um existe em separado.

Tanto Deus quanto os homens transformaram-se em máquinas e a filosofia cartesiana
determinou que o modo correto de examinar e compreender a ambos seria pelo siste-
ma de redução, subdividindo tudo em partes componentes. Conforme Descartes colo-
cou: “... não reconheço qualquer diferença entre as máquinas feitas pelos operários e
os vários corpos que a Natureza, por si só, compõe.”

Mas isto não significa que a filosofia e a metodologia cartesiana não tenham trazido
progresso ao conhecimento que obtivemos de nós mesmos e do Universo. Muito pelo
contrário, aprendemos muito e desenvolvemos bastante o conhecimento nas áreas da
biologia, física, matemática e na maioria dos campos responsáveis pelos avanços
tecnológicos. A situação se complica quando lidamos com seres humanos e com o Uni-
verso como se fossem apenas máquinas e nada mais.
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Foi através da obra de Isaac Newton que primeiramente se aplicou o método cartesiano
com sucesso. Sua obra resultou num conceito matemático completo da visão mecanicista
do Universo. Os Principia de Newton transformaram-se em verdades científicas duran-
te mais de 200 anos. Newton combinou os métodos de Bacon, que eram de natureza
empírica, com os métodos indutivos cartesianos. Essa fórmula newtoniana, baseada em
espaço absoluto e tempo absoluto, tornou-se o padrão que, em larga escala, ainda
domina o pensamento ocidental até os nossos dias. A abordagem mecanicista de Newton
reduz todos os fenômenos físicos ao movimento de partículas materiais resultante da
força de gravidade, sendo essas ações determinadas por princípios matemáticos que se
tornaram leis fixas da física moderna. Essa visão mecanicista pressupôs um mundo
criado por um Deus que definia e estabelecia essas leis imutáveis; no entanto, deve ser
lembrado que os fenômenos físicos não eram considerados propriamente divinos e,
quando o progresso da ciência tornou demasiadamente difícil continuar a acreditar
nesse Deus, ele, também, começou a desaparecer da realidade dos ocidentais. A ciên-
cia não mais glorificava Deus, mas tentava achar meios para entender Deus, deixando
o Ocidente num vácuo espiritual que, por pouco, não destruía o poder da Igreja Roma-
na. Esse vácuo espiritual tem aumentado como um deserto, deixando a humanidade
com uma necessidade materialista de controlar a Natureza e de usá-la para nosso
suposto benefício, sem se importar com o custo que acarreta aos biossistemas e à
biociência, bem como ao próprio planeta que nos dá vida.

Os muitos avanços da Era da Revolução Científica não precisam ser detalhados
aqui, mas o leitor pode consultar a bibliografia para leitura complementar, que mostra-
rá em maior detalhe como chegamos à crise cultural e espiritual dos nossos dias.
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2

As Regras
Não Mais Se Aplicam

Logo após a virada do século, uma série de eventos ocorreu, causando consternação
no campo da física, eventos esses que foram etapas iniciais na refutação da visão abso-
lutista cartesiana/newtoniana da Natureza e do Universo. Em 1905, Albert Einstein
publicou dois artigos que mudaram os conceitos tradicionais de espaço e tempo. O
primeiro e mais famoso foi o da extraordinária teoria da relatividade e o segundo, a
teoria dos fenômenos atômicos, que examinava a radiação eletromagnética e tornou-se
um importante aspecto da teoria quântica.

Outro evento extraordinário do período foi o resultado da pesquisa sobre a estrutura
dos átomos. Essa pesquisa resultou na descoberta dos raios X e da radioatividade e o
que a tornava excepcional era que, aparentemente, essas ondas de energia não po-
diam ser explicadas nos termos da física clássica newtoniana.

Aos físicos, que seguiam o que durante séculos havia orientado as ciências exatas,
parecia que o chão desaparecia sob seus pés. Como era possível esses fenômenos não
obedecerem as regras absolutas que guiavam sua ciência e sua pesquisa? Então essas
regras exatas e fixas não eram aplicáveis? – mas tinham que ser! Era de se perder a
fé...

Capra melhor descreveu essa consternação no seu Ponto de Mutação. “No século
XX, porém, os físicos encaram, pela primeira vez, um sério desafio à sua capacidade de
entender o universo. Toda vez que formulavam uma questão à Natureza numa experiência
atômica, a Natureza respondia com um paradoxo; e quanto mais tentavam esclarecer
a situação, mais evidentes se tornavam os paradoxos. Na sua luta por captar essa nova
realidade, os cientistas chegaram à dolorosa conclusão de que seus conceitos básicos,
sua linguagem e todo seu modo de pensar eram inadequados para descrever os
fenômenos atômicos. Seu problema não era, apenas, de ordem intelectual, mas sim,
envolvia uma experiência intensa e existencial. Esses físicos levaram um longo tempo
para aceitar o fato de que os paradoxos que encontravam representam, de fato, um
aspecto essencial da física atômica. Demorou, também, algum tempo até perceberem
que esses paradoxos surgiam toda vez que alguém tentava descrever os fenômenos
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atômicos em termos conceituais clássicos (newtonianos). Uma vez feita essa constatação,
os físicos se esforçaram para aprender a formular as questões adequadas, evitando
contradições.”

A partir desses paradoxos, um grupo de cientistas começou a desenvolver cálculos
matemáticos e teorias a respeito do que passaria a ser chamado de mecânica quântica.
Isto, porém, não significava que as novas teorias tenham tido fácil aceitação na
comunidade científica, pois elas requeriam um deslocamento quântico na percepção.
Todas as regras que lidavam com causa e efeito, matéria, espaço, tempo e objetivo,
não se aplicavam mais. As ondas de choque se alastravam pelas ciências exatas e o
encrespamento ainda hoje se faz sentir. A nova visão do Universo que está emergindo
da teoria quântica ainda está sendo formulada e nem todos da área de ciências exatas
aceitam os conceitos dessa nova visão. Não creio ser necessário explicar que, geralmente,
pessoas não gostam de mudanças e que nada as atinge mais do que ver questionadas as
suas idéias tão bem definidas sobre o que seria a verdade.

As idéias geradas pelas novas descobertas indicavam uma visão sistêmica do Univer-
so. O mundo não podia mais ser visto como uma máquina a ser examinada pela
metodologia reducionista. Ao contrário, começava a delinear-se uma realidade intrinse-
camente ligada a conceitos de sistemas interligados; equilíbrio e harmonia, ecologia e
até mesmo a sensitividade humana estavam entrelaçados com a totalidade do sistema
fisiológico. Ficou demonstrado que o Universo somente podia ser visto em termos de
padrões de um processo correlacionado. Se isto era verdade, não mudavam apenas as
regras do jogo da vida, mas a própria vida, como nós a conhecíamos, havia mudado.
Isto significa que praticamente todo o modo como nós nos vemos, como vemos nossa
sociedade, mente e corpo, nossas ciências e nosso planeta terá que ser reavaliado. E
para os propósitos desta obra, isto significa que o modo como vemos a saúde, a medi-
cina e os métodos de cura também terá de ser reexaminado.

Cabe lembrar aqui que a teoria quântica não nega os fatos e os fenômenos que as
metodologias cartesiana e newtoniana nos ensinaram. São totalmente válidos dentro
dos parâmetros em que foram concebidos e aplicados. Se fôssemos negá-los, isto signi-
ficaria apenas que estaríamos cometendo o mesmo erro que resultou na adesão totali-
tária a Descartes e Newton. Em princípio, isto significa que não há o absoluto que não
seja a mudança e, ainda que aceitar mudanças seja uma idéia assustadora para a
maioria das pessoas, não trará bons frutos negar o que surge como realidade à percep-
ção. As verdades do nosso Universo, descobertas pela redução dos aspectos desse Uni-
verso em partes componentes, serviu bem em termos do nosso entendimento desses
componentes. Porém, agora se faz necessário substitui-los pelos sistemas que perfazem
o todo, permitindo-nos o acesso ao nível seguinte da compreensão, um salto quântico
da dimensão tridimensional para a dimensão tetradimensional.

Vale acrescentar que se faz necessário compreender bem os efeitos negativos dessa
visão cartesiana, efeitos esses que se tornaram endêmicos à nossa realidade e ao mun-
do em que vivemos. Esses efeitos podem ser descritos como uma falta de equilíbrio e
harmonia dentro da multitude de sistemas que se interligam de maneiras que sequer
começamos a compreender. Atualmente, nossa compreensão está limitada a definições
em termos científicos, sendo esta uma abordagem unilateral, dificilmente definitiva, a
não ser nos termos em que foi formulada. No entanto, nós todos parecemos intuir a
verdade dessa inter-relação. Estamos começando a perceber que não podemos conti-
nuar a profanar o planeta do qual depende nossa sobrevivência; que não podemos
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tratar nossa saúde física sem levar em consideração nossa saúde psíquica e que ciência
e espiritualidade não são incompatíveis, reciprocamente excludentes, mas sim, são partes
sistêmicas complementares, tais como o masculino e o feminino, perfazendo a totalida-
de. Essa dualidade deve ser aceita, antes que possamos dar o salto quântico para uma
consciência mais elevada.

A mudança do paradigma já começou e precisamos voltar sobre nossos passos e dar
início ao processo de incorporação da visão holística – que já existia milhares de anos
antes de Copérnico – a tudo que aprendemos nos últimos séculos de filosofia e metodologia
cartesiana/newtoniana. Precisamos adicionar a isso a abordagem sistêmica da teoria
quântica e dar mais um passo em direção à compreensão que, apesar da constante
mudança que sempre permeou a realidade objetiva e subjetiva, é a inter-relação de todos
os sistemas do universo, incluindo a própria humanidade, que nos instrui sobre como
manter o equilíbrio que garante a continuidade e a harmonia sistêmica.

O equilíbrio entre causalidade e sincronicidade acompanhou a humanidade durante
milênios no bojo das filosofias orientais e ocidentais, incluindo todo o conhecimento acumu-
lado pelos homens perceptivos e suas culturas. Isto quer dizer que há vários caminhos que
levam a Deus e à espiritualidade, muitas vias que conduzem ao conhecimento e à
conscientização. Mais ainda, não apenas as regras mudaram mais uma vez, mas não há
regras absolutas e, ainda que possamos nos sentir seguros envolvendo-nos no manto feito
de ritual e dogma, é a aceitação da mudança que nos permite avançar em qualquer direção
para retornar ao equilíbrio e à harmonia, pois é esse o ‘livre arbítrio’ que vem com a
sensibilidade perceptiva, sendo igualmente um sistema integrado à composição do todo
universal.
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3

Um Resumo
Histórico da Medicina

“Doutor, estou com dor de ouvido.”
2000 AC: “Tome, coma esta raiz.”
1000 AC: “Essa raiz é pagã, reze esta oração.”
1850 DC: “Essa reza é superstição, beba esta poção.”
1940 DC: “Essa poção é óleo de cobra, tome esta pílula.”
1985 DC: “Essa pílula não faz efeito, tome este antibiótico.”
2000 DC: “Esse antibiótico é sintético. Tome, coma esta raiz.”
Breve história da medicina, transmitida via e-mail por um amigo.

Antes da Era da Revolução Científica, medicina e cura eram de natureza orgânica e
espiritual bem como, até certo grau, holísticas, tal como o são ainda hoje nas culturas
primitivas. A falta de conhecimento específico criou sistemas de cura que envolviam a
Natureza e suas influências poderosas, influências que tinham ascendência sobre as
comunidades tribais e que se baseavam não apenas na farmacologia de plantas mas,
também, no conhecimento xamânico ao qual aderia toda a comunidade.

Com o advento da ciência, esses sistemas de tratamento frequentemente eram rela-
cionados à superstição pagã, rejeitada pela Igreja e escarnecida pelos cientistas, po-
rém, nunca desapareceram totalmente da realidade cotidiana. Relegados à área atual-
mente denominada “medicina folclórica”, muitos remédios caseiros continuam sendo
usados por todas as culturas do planeta.

Mas foi a visão cartesiana do mundo como máquina que prevalecia, especialmente
nas áreas da medicina e da biologia. Os seres humanos, tal como todos os seres vivos,
não seriam mais do que máquinas construídas de partes independentes e, se uma das
partes funcionasse mal, poderia ser tratada ou, como hoje, substituída. A abordagem
teve incrível sucesso e utilidade por aumentar nosso conhecimento do corpo humano e
da vida propriamente dita. Tem servido à cura e forneceu muitos métodos válidos e
confiáveis para aliviar doenças e sofrimento, mas infelizmente, ao longo dos últimos
tempos, tornou-se uma panacéia para a cura.
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No Ocidente, a medicina foi primeiramente definida e correlacionada pelos gregos,
que a incluíam no campo da filosofia, sendo que muitos dos nossos princípios éticos
básicos relacionados à medicina e aos tratamentos têm sua origem na filosofia clássica.
Na Idade Média, os árabes lideravam no campo da medicina e acreditavam que medi-
cina e biologia estavam estreitamente ligadas. Até mesmo na Europa, alquimistas me-
dievais podiam ser chamados tanto de biólogos como de filósofos.

Linnaeus (Linné) deu início à classificação de plantas e animais (botânica e zoologia);
Pasteur construiu as fundações da microbiologia; Bernard, da fisiologia moderna;
Schlieden e Schwann foram pioneiros na área da teoria celular e Darwin, na teoria da
evolução. Cada um desses mestres utilizou-se da metodologia cartesiana, ajudando a
formar os padrões que estabeleceram a prática e a pesquisa médicas modernas. A lista
é interminável e inclui William Harvey, cujas descobertas na área da circulação sanguí-
nea representaram um avanço significativo na compreensão do funcionamento do cor-
po humano.

O conhecimento de que processos químicos e elétricos também desempenhavam
um papel importante no funcionamento do corpo foi trazido à baila por um dos gigantes
da Renascença, Paracelsus von Hohenheim. Paracelsus foi considerado por muitos um
médico excelente, mas também havia outros que viam nele um feiticeiro ou mágico, o
que fez com que fosse expulso de várias cidades da Europa durante sua vida, em vista
de suas práticas serem consideradas demoníacas. Ele enquadrava a medicina como
ciência oculta, utilizando metodologia e processos químicos; definia a enfermidade como
um desequilíbrio químico, uma idéia bastante avançada para a época.

Basicamente, a medicina da época consistia de dois tipos, o ‘iatromecanicista’, que
seguia a abordagem cartesiana, definindo as funções do corpo como mecânicas, e o
‘iatroquímico’, seguido por Paracelsus, que explicava essas funções em termos quími-
cos, pertencendo claramente à minoria.

A abordagem cartesiana ancorou-se mais firmemente no século XVIII, com a desco-
berta do oxigênio e a teoria da combustão, sendo que no século XIX e XX os avanços
reais na teoria celular, hereditariedade, evolução, microbiologia e o desenvolvimento da
microscopia veio a fortalecer ainda mais o pensamento cartesiano.

No entanto, essas descobertas não deixavam de apresentar os seus problemas. Logo
tornou-se evidente que células eram organismos com suas próprias leis; elas se regenera-
vam, se modificavam e evoluíam, ainda que tudo isso não se ajustasse exatamente à
estrutura na qual a maioria dos biólogos acreditava. No entanto, continuavam a acreditar
que, persistindo nas linhas mestras do reducionismo, à medida em que se desenvolvesse a
tecnologia, seriam obtidas as respostas. Mas o que esses cientistas dedicados encontra-
vam ao invés, eram sistemas microscópicos que interagiam com outros sistemas, os quais,
por sua vez, estavam contidos num sistema maior, todo o corpo, humano ou animal.
Começava a transparecer que eram os sistemas de vida e entidades vivas que apresenta-
vam problemas quando se tentava compreendê-los. Problemas que se referiam ao modo
como os sistemas interligados regulavam a temperatura do corpo, como digeriam a comi-
da, ou até, como uma pessoa concentrava sua atenção, ou como o sistema fisiológico
curava feridas. E principalmente os estudos do cérebro eram os que ofereciam a maior
dificuldade para a compreensão.

Outro paradoxo era a embriogenia ou, colocado de forma mais simples, como o
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embrião se forma e se desenvolve, ainda que tenham ocorrido incríveis avanços nessa
área nos últimos 10 anos.

A descoberta das bactérias foi relevante, levando à crença de que eram elas a causa
de todas as doenças. Isto alterou os rumos da pesquisa para os meios de identificação de
micróbios e para a confecção de remédios encarregados de destruir as bactérias sem
prejudicar o paciente. Com isso, a medicina separou-se mais ainda do conceito de cura
como um processo, começando a criar as especialidades médicas que dominam hoje a
área.

As teorias reducionistas aplicadas à evolução conduziram à idéia de ‘átomos de
hereditariedade’, porém, também esse conceito começou a se mostrar enganoso. A
subdivisão em partes componentes, apesar de identificar e classificar células e genes,
DNA e RNA, acabou por bloquear a capacidade de entender as funções de coordena-
ção do sistema vivo inteiro que controlava o organismo humano. Um dos erros da
extrapolação foi o de se concluir que o código genético determinava os traços de cará-
ter do indivíduo, um resultado de causa e efeito, sendo esta uma abordagem decidida-
mente cartesiana.

O avanço dos físicos na área da biologia, um resultado da teoria quântica, bem como
‘o princípio da incerteza’ de Heisenberg, contribuíram com o que é denominado quebra
do código genético. Uma percepção quântica ocorreu quando os cientistas começaram
a perguntar: “o que é vida?” Tornou-se cada vez mais clara a probabilidade de nenhum
componente individual poder oferecer a resposta. A idéia de um gene como portador
de informações gerou mais perguntas do que respostas. O conhecimento de que a
função do DNA é a de um auto-replicador e provedor de síntese protéica conduziu à
questão do modo como a informação genética está codificada nos cromossomos. A
seguir, evidenciou-se que a mutação do gene era causada por um erro casual no pro-
cesso de duplicação, em que um nucléolo é substituído por outro, resultando na perma-
nente mudança das informações carregadas pelo gene. Mas segundo a teoria cartesiana,
o acaso ou um fator presumível jamais deveriam ser incluídos na equação, o que só
serviu para aumentar os mistérios, pois não se sabia como as células se especializavam
de maneiras específicas. Não se sabia como as células determinam se devem tornar-se
células do sangue, ou dos músculos ou, ainda, células altamente especializadas do cére-
bro. Quase que dava a impressão que elas teriam uma consciência, um livre arbítrio,
que fossem capazes de optar. Muito desconcertante.

Isto significava que o enigma real se situava na área da neurobiologia, onde o siste-
ma nervoso, que só funciona como um sistema holístico, não podia ser definido por
nenhuma das teorias e metodologias reducionistas. Os cientistas continuavam perplexos
com os fenômenos da memória, percepção e dor. Esses fenômenos iriam requerer uma
abordagem discrepante das normas científicas tradicionais, ou seja, uma abordagem
sistêmica.
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4

Situação da Arte da Cura

Cuidados médicos são, frequentemente, tratados como questões de consumo na
maioria das nações do planeta e os contínuos debates a respeito lidam, principalmente,
com assuntos políticos relacionados aos custos e pagamentos dos serviços. As verdadei-
ras questões, no entanto, têm a ver com a qualidade e as formas de tratamento no
futuro, bem como com a maneira pela qual terá de ser modificada a definição desses
serviços.

O modelo cartesiano se imprimiu profundamente na formação médica, na prática
médica, nos cuidados médicos e nos tratamentos. Esses assuntos, assim citados, podem
parecer redundantes, mas existe uma enorme diferença entre tratamento médico e
prática médica, entre cuidados com a saúde e educação para a saúde.

No mundo moderno, a doença é claramente considerada uma disfunção mecânica
de partes do corpo biológico, sendo função do médico intervir e combater essa disfunção,
eliminando-a ou corrigindo-a por meios físicos ou químicos. O paciente não é considera-
do um ser global; o médico lida com partes do corpo de forma parecida com um
mecânico de automóveis.

A profissão de ‘curandeiro’ é vista com suspeita, como se se tratasse de um médico
feiticeiro e o conceito de saúde de forma transdisciplinar não é discutido nas faculdades
de medicina, por não ser considerado científico. Também isto se deve ao fato de que
tanto os educadores como os professores teriam de admitir que esse conceito não pode-
ria ser compreendido em termos reducionistas cartesianos aceitáveis.

A cura não lida apenas com fatores físicos, mas também com fatores psicológicos,
sociais e ambientais que atuam sobre um indivíduo singular ou um coletivo humano. No
entanto, curandeiros populares sempre compreenderam que a doença é uma desor-
dem da pessoa inteira e que não envolve apenas as relações mentais e físicas com a
sociedade e o meio ambiente, mas sim, sua relação com o Universo e com divindades
que a ligam a essa totalidade universal.

Nós, que vivemos nas grandes cidades das nações industrializadas, nos esquecemos
que a maioria das pessoas ainda continua sendo tratada por curandeiros populares,
sendo que seu tratamento holístico envolve uma ampla variedade de terapias. Em esca-
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la planetária, pode-se afirmar com segurança que o processo de cura representa a
resposta coletiva a influências ambientais estressantes, no caso, tanto o estresse que
atua sobre o indivíduo e seu sistema interno, quanto o estresse que atua sobre o ambien-
te planetário como sistema correlacionado.

De modo geral, pode-se dizer que a prática médica atual está concentrada na doen-
ça, não na pessoa. Ao longo dos últimos 50 anos, os métodos reducionistas cartesianos
praticamente eliminaram o médico de família como clínico geral. A prática da medicina
moderna consiste de profissionais especialistas que se concentram num único órgão, tal
como o coração ou, quando muito, num único sistema dentro do corpo humano. Antiga-
mente, o médico de família ia à nossa casa quando chamado e, como os curandeiros
populares, conhecia cada membro de nossa família, tratava de suas doenças e fazia
parte integrante da comunidade, com total compreensão de todos os fatores que influ-
enciavam a vida de seus pacientes. O efeito negativo do distanciamento entre médico e
paciente se tornou tão evidente, que amplos setores ligados à medicina tentam atual-
mente reintegrar a figura do médico de família nas comunidades.

Na área da saúde mental, a situação se apresenta mais crítica ainda. Primeiramen-
te, os psiquiatras tentaram achar causas orgânicas para a doença mental, um desequilíbrio
químico ou, talvez, um tumor no cérebro. Mais tarde no século XX, a área foi dividida
entre psicólogos de um lado e psiquiatras do outro, sendo os primeiros orientados ao
comportamento e os segundos, a neuroses internas. Em casos extremos, a intervenção
se dava de forma física, sendo o lado direito do cérebro desconectado cirurgicamente
do lado esquerdo, na tentativa de curar os sintomas.

A descoberta dos antibióticos exacerbou os problemas da indústria porque, apesar
da eficácia no combate às bactérias, serviu para separar ainda mais a doença do indiví-
duo e o médico do paciente.

O corpo humano sempre porta consigo uma multitude de bactérias e vírus, mas
esses organismos somente se tornam uma ameaça à vida quando o sistema do corpo
está desequilibrado. E nós nos esquecemos de que jamais os profissionais da medicina
mencionam que somos incapazes, quase sempre, de impedir a doença através da inter-
venção, sendo o papel do médico apenas corretivo. A verdade é que, apesar do conhe-
cimento científico médico ter aumentado radicalmente ao longo dos últimos 50 anos,
houve apenas pouco avanço no conhecimento relacionado ao tratamento.

O declínio nas taxas de mortalidade se deve, principalmente, a três fatores. O pri-
meiro e mais importante, no melhoramento da alimentação. Na maior parte do mundo,
hoje há mais acesso à alimentação e a variedade dos alimentos aumentou. O segundo
fator é a redução de doenças infecciosas, devido ao aumento das medidas tomadas no
campo sanitário e de higiene. O terceiro e menos importante se deve à imunização e
aos antibióticos eficazes.

Por outro lado, a medicina holística se baseia na suposição de que a doença é ape-
nas a manifestação física de um desequilíbrio básico no organismo. Doenças e moléstias
em geral representam os efeitos do desequilíbrio e não a causa. A saúde das pessoas é
um resultado do seu comportamento, da sua dieta e do meio em que vivem, sendo este
último muitas vezes o motivo porque diferentes culturas têm índices mais elevados de
diferentes doenças.

Voltando ao que eu dizia antes, a prática médica foi dividida em dois campos distin-
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tos e os clínicos desses dois campos raramente se comunicam entre si. Os médicos
cuidam do corpo e os psiquiatras e psicólogos cuidam da psique. O senso comum nos diz
que isto é incorreto, mas agora a infra-estrutura já está tão indelevelmente impressa
dentro dos sistemas econômicos e políticos, que o processo de mudança poderia levar
séculos.

A conexão entre estados emocionais e físicos, tais como estresse e câncer, é muito
bem conhecida, mas essa constatação nunca afetou realmente o tratamento em qual-
quer grau mais notável. Basta verificar quanto tempo foi necessário para que os pode-
res políticos implantassem um sistema sanitário depois de ter sido descoberto que este
era um fator relevante para a saúde pública.

O fenômeno da dor também não é muito bem compreendido e, provavelmente,
continuará assim, pois não sabemos quase nada sobre os processos neurológicos. A
metodologia cartesiana parece incapaz de penetrar os mistérios da dor. A dor é mais
uma das áreas médicas onde a intervenção se baseia na supressão da sensação e não
na eliminação da causa, seja ela física ou psicológica. A dor psicológica, que muitas
vezes se manifesta através da doença mental, normalmente é tratada por via química.
O objetivo é controlar os sintomas da desordem, ao invés de achar métodos de reinte-
gração das experiências que causaram a desordem psíquica, devolvendo a pessoa a um
estado de equilíbrio e harmonia.

A eliminação da espiritualidade na sociedade moderna e a profissão médica consti-
tuem, em si mesmos, uma negação da dor e, até mesmo, uma negação da morte.
Mantemos pessoas vivas mediante máquinas e drogas, despojando-as de dignidade e
impedindo o retorno ao todo universal quando o tempo é chegado.

Porém, não devemos culpar a ciência médica. O público em geral acredita que a
máquina humana precisa de constante medicação e supervisão por um médico, esque-
cendo-se que nossos corpos têm um poder de cura inato. E que a condição normal do
corpo é a saúde e não a doença.

Segundo Thomas McKeown, “Deve reconhecer-se que a questão mais fundamental
na medicina é por que a doença ocorre, e não como ela funciona depois de ter se
instalado; isto significa que, conceitualmente, a origem da doença deve ter precedência
sobre a natureza do processo da enfermidade”.

O pior é que, segundo as estatísticas, metade de todas as consultas feitas a médicos
relacionam-se a queixas que não podem ser associadas a qualquer desordem específica
da saúde.

Atualmente existe uma corrida de biólogos e empresas farmacêuticas para encon-
trar plantas na Amazônia que possam fornecer novas drogas para doenças específicas.
O objetivo parece ser o de isolar e sintetizar o ingrediente ativo na planta para que atue
sobre uma enfermidade específica. Infelizmente, este é apenas mais um procedimento
que dá continuidade à biologia pelo método cartesiano. Ervas medicinais já foram usa-
das por chineses e outras culturas durante muitos séculos. Há muito estavam cientes de
que é a medicina bruta orgânica na planta que é eficiente, incluindo todos os traços de
elementos presentes, não um único elemento extraído da planta. Ervas medicinais não
servem para destruir bactérias ou vírus, mas sim, atuam para impedir a difusão das
bactérias por todo o sistema.
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Tudo isso apenas coloca em perspectiva a situação da nossa cultura e sociedade,
enfatizando as incongruências da abordagem da medicina e do nosso corpo, bem como
dos métodos que escolhemos para lidar com a saúde, doença e tratamento. Representa
alguns dos fatores que nos conduziram a uma crise no final do século XX, sendo que os
primeiros capítulos deste livro servem apenas para fornecer um pano de fundo para as
idéias a serem apresentadas sobre medicina vibracional e o uso terapêutico das essências.
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5

A Essência de uma Essência

A variedade de plantas no nosso planeta é realmente uma das maravilhas às quais
muito poucos prestam atenção, como se nada significasse ter sempre estado presente
em nossas vidas. É o resultado da abundância de água, que talvez seja única ao nosso
sistema solar e pode muito bem ser única a esta nossa área da galáxia.

Foi somente nos últimos 200 anos que nos esforçamos para estudar metodicamente
a flora da Terra e classificá-la. Somente nestes últimos tempos, através do crescente
interesse em biogenética, estamos começando a reinvestigar as aplicações terapêuticas
de plantas e seu uso na medicina. As mais importantes empresas farmacêuticas estão
enviando seus representantes à Floresta Amazônica e às selvas da Malásia e de Burma,
procurando por plantas que tenham determinadas propriedades e que possam causar
uma reação contra enfermidades específicas.

Ainda que não possa ser negado o valor dessa pesquisa, existem algumas reservas
que devem ser trazidas à luz por aqueles que perceberam que a medicina invasiva,
mesmo que fabricada ou sintetizada a partir de plantas, constitui apenas uma pequena
parte do processo de cura. Conforme já mencionei, existem muitos terapeutas, cientis-
tas e estudiosos da visão sistêmica que partem do princípio que a cura não consiste
apenas em bloquear a dor, remover órgãos danificados ou aplicar antibióticos. Pouca
saúde também é uma disfunção da mente e do espírito e o tratamento pode ser tanto
preventivo como curativo. Apesar do atual interesse nas plantas do nosso planeta ser
louvável, isto não precisa ser abordado somente pelo modo cartesiano corrente, de se
usar a propriedade de uma planta para curar um mal ou uma doença.

As plantas, como toda matéria, animada ou inanimada, são uma parte do todo que
é a Natureza. Cada planta como indivíduo, tal como cada ser humano como indivíduo,
contém energia e essa energia está conectada a toda a energia do planeta e do Univer-
so. Cada planta tem suas qualidades únicas e características, resultando em diferenças
sutis de energia.

As plantas são tão individuais e complexas como o são os seres humanos no que diz
respeito às suas propriedades energéticas e essas manifestações de energia existem em
muitos e diferentes níveis. Um bioquímico pode ser capaz de reconhecer a diferencia-
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ção das plantas, examinando suas propriedades químicas e atômicas, assim como po-
demos analisar essas propriedades através de uma leitura a partir da assinatura das
plantas, conforme já foi feito por Paracelsus, onde forma, cor, textura e fragrância nos
fornecem elementos de análise. Uma outra forma de análise dessa complexidade é
aquela feita por instrumentos radiônicos.

Os níveis mais profundos de energia em plantas somente podem ser apurados pelo
que podemos melhor chamar de intuição. Essa face da planta, não observável pelos
nossos cinco sentidos, é chamada de númeno e é quando nós nos abrimos aos aspectos
espirituais dessa energia que nos tornamos capazes de descobrir a essência da planta.

Devemos muito ao Dr. Edward Bach pelo seu pioneirismo na criação da terapia
floral, na década de 30, na Inglaterra. Como médico bacteriologista, recebeu uma
educação convencional na área da saúde; também foi praticante da homeopatia. No
entanto, sua postura, alinhando corpo – mente – emoção – espírito, foi pouco conven-
cional. Deu relevância às questões emocionais e comportamentos, desenvolvendo, a
partir daí, pesquisas na Natureza, correlacionando cada essência produzida com um
estado emocional específico do ser humano. Com isto, pôde observar transformações
na alma, oriundas desses tratamentos com substâncias vibracionais florais ligadas aos
nossos corpos eletromagnéticos com ação subsequente no corpo emocional. Sua contri-
buição foi incomensurável, cabendo aos pesquisadores e produtores que trabalham
com diferentes ecossistemas, dar continuidade ao seu trabalho de pesquisa, permitindo
novos insights e formas de tratamento adequados a cada época da história.

Uma essência floral, ou vibracional, é uma frequência de onda que contém a
força vital de uma determinada planta, que pode ser preservada numa solução à base
de água e uma solução à base de álcool, tal como brandy que, por sua vez, atua como
conservante; serve para que a energia inerente a uma flor seja conduzida a um organis-
mo humano, transmitindo e infundindo as propriedades da planta em níveis que vão
para além do nível físico. Assim como podem ser produzidas essências de flores, tam-
bém podem ser produzidas essências de plantas, fungos, líquens, cristais vegetais e
minerais e, até mesmo, de ambientes naturais, denominadas essências vibracionais.
Elas atuam, basicamente, no corpo emocional e, a partir daí, trabalham o corpo men-
tal; consequentemente, produzem efeito sobre o corpo físico, que é o ancoradouro das
funções orgânicas e metafísicas do indivíduo.

Aos poucos, essências florais e vibracionais tornaram-se amplamente aceitas como
ferramentas a serem utilizadas na medicina alternativa, apesar de ainda prevalecer
muita resistência ao seu uso no campo médico científico. A dificuldade se situa na área
do intangível. A ciência da medicina, como a de qualquer outra área, ainda olha com
desconfiança tudo que se revela intangível, sendo que o intangível foi relegado a áreas
relacionadas ao ocultismo, ou às crendices, não sendo levado a sério por médicos ou
cientistas. Tornou-se aceitável àqueles que perceberam que cada pessoa é um ser com-
plexo, dotado de uma multiplicidade de níveis e facetas, tendo o lado espiritual a mes-
ma importância do lado físico no que diz respeito ao tratamento da saúde. Felizmente,
o modelo sistêmico reconhecido pela ciência não é separatista e percebe as inter-rela-
ções dos elementos e sua extensa cooperação. Espírito e matéria, partículas e frequências
de onda, são igualmente princípios de natureza quântica.

A propriedade de uma essência vibracional, quando integrada ao corpo, atua
como um harmonizador de frequências. Por exemplo, a frequência da energia da plan-
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ta vibra, interagindo com as frequências do corpo e trazendo o desequilíbrio para a
harmonia, restaurando, assim, o equilíbrio energético. A frequência desarmonizada é
modificada e retornada ao seu estado natural de vibração, removendo, assim, os sinto-
mas causados pelo estado enfermo do ser. Trata-se do princípio de ressonância, onde
frequências vibram em conjunto e harmoniosamente.

Esses são conceitos antigos, integrados às práticas medicinais do Oriente por
mais de cinco mil anos. Os antigos chineses acreditavam que, sendo o homem também
parte integrante da Natureza, quando seu interior se desequilibrava ou quando ele se
desequilibrava em relação à sociedade à qual pertencia, isto se traduzia numa espécie
de enfermidade, que precisava ser corrigida. Esses sábios do passado achavam que
fazia parte do propósito da vida reconhecer quando se estava desequilibrado e apren-
der como restaurar o equilíbrio. Acreditavam que os seres humanos jamais obteriam
equilíbrio total, pois que a mudança seria uma constante e qualquer tipo de mudança
exercia seus efeitos sobre nosso equilíbrio espiritual, físico e mental; portanto, estaría-
mos sempre na situação de regular o equilíbrio em relação a essa constante mudança.

Também é importante lembrar que cada pessoa é um indivíduo e que o equilíbrio
e a harmonia de cada pessoa é individual. Assim, os tipos e graus de desequilíbrio não
são constantes, devendo cada pessoa ser considerada e tratada como sendo única. É
aquele que cura que deve ajudar o indivíduo a reconhecer sua maneira singular de
desequilíbrio, auxiliando-o a achar o caminho para restaurar a harmonia. Em alguns
casos, não se trata de desequilíbrio e sim da ausência de uma das frequências, ou da
eliminação de uma frequência devido a longos períodos de desequilíbrio condicional,
sendo que essências vibracionais podem ajudar a restaurar a harmonia natural, bem
como a desenvolver novos potenciais criativos latentes.

As essências vibracionais passaram a se tornar conhecidas em todo mundo e há
pessoas de todas as nações que prosseguem na investigação das propriedades e ener-
gias das plantas e seu papel no processo de cura. Alguns desses pesquisadores perten-
cem à comunidade científica, sendo que outros são terapeutas e mestres de cura, cuja
compreensão e conexão com os aspectos espirituais da vida levou-os a utilizar as ener-
gias da abundante vida de plantas do nosso mundo, a fim de ajudar aos outros na sua
procura por consciência e saúde.

A compreensão do papel da medicina vibracional está conduzindo a um retorno ao
conhecimento antigo, incorporando a metodologia tradicional à compreensão da arte
da cura, sendo as essências vibracionais um desses retornos à visão holística que sempre
existiu, desde o início da percepção humana e do reconhecimento das forças que exis-
tem no ambiente humano, acrescidas de um embasamento científico, relacionado aos
paradigmas da física quântica.
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6

Sabedoria do Oriente

Ainda que esta obra trate da cura e de essências vibracionais, torna-se necessário
lembrarmo-nos novamente de que nada pode ser examinado, aprendido, experimenta-
do ou mesmo sentido por meio de um sistema lógico ou linear no sentido ocidental.
Enquanto essas são ferramentas endêmicas à cultura ocidental, elas poderiam ser com-
paradas ao exercício de respiração tântrica ou às práticas da yoga kundalini, que atuam
como catalisadores, preparando-nos para o processo que poderia ser melhor identifica-
do como metamorfose, ainda que esta palavra já tenha sido demasiado usada, com
muitas interpretações referentes ao significado do que seja metamorfose. Ferramentas
são simplesmente isso, ferramentas; não devemos nos concentrar na árvore e sim, na
floresta.

A cada período da história física e espiritual da humanidade, pessoas têm procurado
métodos, filosofias e rituais que as ajudassem no despertar da consciência. Todos senti-
mos, instintivamente, que fazemos parte de um todo universal e frequentemente nós
nos concentramos nas ferramentas mais do que na obra em si, no ritual e no dogma
mais do que na meta espiritual, na árvore mais do que na floresta.

No Ocidente temos um ditado que diz que são vários os caminhos que levam a Deus,
mas na verdade isto não é aceito, nem na prática nem na teoria. Consequentemente,
aqui, nesta obra, faz-se necessário repetir que a procura da humanidade por um novo
sentido, o fracasso dos dogmas e das crenças tradicionais, indicam um início, não um
término e que, apesar de haver verdade em tudo que a humanidade aprendeu e utilizou
no passado, uma nova visão deve ser obtida que nos conduza, seja como indivíduos seja
como comunidade planetária, a uma nova meta que esteja além da felicidade pessoal e
individual e da satisfação espiritual, a meta que inclui o cósmico e universal. A realiza-
ção dessa meta não é o céu, nem o nirvana, nem qualquer outra coisa que esteja além
do nosso alcance, mas que traga tudo isso de volta a nossas vidas cotidianas, abraçando-
o como parte de um todo.

Os adjetivos correntes de hoje em dia, tais como holístico, transdisciplinar, quântico
e muitos outros, denotam apenas a crescente busca por novas ferramentas que nos
permitam sermos envolvidos pela espiritualidade da qual tanto precisamos e da qual
sentimos tanta saudade. No último século, Oriente e Ocidente se aproximaram. Adep-
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tos ocidentais de filosofias orientais estão trazendo essas filosofias a novos buscadores e,
durante o processo, eliminam uma parte da bagagem de séculos que solidificou essas
filosofias e esse conhecimento em dogmas, perguntando: será mesmo necessário que
alguém passe trinta anos num monastério tibetano para aprender a comunicar-se com
sua alma e comungar com a comunidade cósmica?

Nossa busca, que pode incluir novas ferramentas, deve ser a de aprender o que
fazer com nossa nova liberdade. Nós passamos esse longo período que vai do primeiro
despertar da consciência nas planícies africanas até a Era de Aquário que ora se inicia,
buscando a liberdade, quando a liberdade sempre esteve disponível. Podemos compre-
ender que a vida e a energia são cíclicas, no entanto, buscamos a liberdade a partir da
morte. Nós procuramos a liberdade através da supressão da vida e procuramos um céu
que está além da vida, enquanto a morte é ambos, o fim e o início. Dentro do ciclo, não
é mais do que complemento e, usando palavras que são inteligíveis no nosso presente
contexto cultural, o céu nada mais é do que trazer de volta a espiritualidade a nossas
vidas cotidianas. Uma outra frase corrente, que significa mais ou menos a mesma coisa
é: “Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida”. A verdadeira questão é, agora você
obteve liberdade, mas o que você fará com essa liberdade depois de acordar a cada
novo dia?

Não existe verdade nova, pois a verdade, simplesmente, é. O que existe são novos
caminhos, novas palavras e novos conceitos para explicar a verdade, permitindo-nos
incorporá-la à nossa consciência, trazendo novas percepções. Um novo despertar, utili-
zando o conhecimento do passado com a nova consciência do futuro que nos aguarda.

Existe uma seleção de novas ferramentas que se tornaram disponíveis nestes últimos
tempos e outras ainda surgirão durante a nossa jornada através do novo milênio. Uma
das ferramentas interessantes ora disponível é a obra da mestra de cura intuitiva, a
norte-americana Caroline Myss. Essa mulher, que tem o dom de ler os campos de
energia presentes no corpo humano, desenvolveu uma ferramenta para ensinar a ou-
tros a habilidade de usar a intuição existente em cada um de nós para determinar
quando estamos energeticamente em desequilíbrio com a Natureza e perceber que as
mudanças nos nossos campos energéticos são indicações claras para nossa saúde física
e espiritual.

No seu livro Anatomy of the Spirit, the seven stages of power and healing (Ana-
tomia do Espírito, os sete estágios do poder e da cura), ela apresenta informações
baseadas no que poderia ser chamado de verdade cósmica, achando um jogo de ferra-
mentas que permite a todos que desejam desenvolver-se perceber que são responsá-
veis tanto por sua própria saúde como pela saúde coletiva de tudo que habita este
planeta. A Dra. Myss não afirma ser esse o único caminho, pelo contrário, ela enfatiza
continuamente “Todos nós estamos destinados a aprender as mesmas verdades e a
permitir que a nossa Divindade trabalhe dentro e através de nós; é uma tarefa simples,
ainda que não seja fácil”. Igualmente, ela deixa claro que cada pessoa deve extrair dos
seus ensinamentos aquilo com que se sinta confortável, deixando o resto de lado. Com
isso, ela mostra que não existe um único jogo de ferramentas que seja eficaz para todos
igualmente.

Ao se perceber isso, torna-se necessário aceitar o fato que renovação também signi-
fica aprender a abrir mão. Abrir mão das coisas é difícil para nós, trate-se de um ente
querido que morre, de um par de sapatos gasto pelo tempo, ou do dogma de retórica
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espiritual de uma religião ou verdade científica que fracassou em preencher as necessi-
dades do mundo sempre em mudança no qual vivemos. Significa abrir mão do medo,
pessoal e coletivo, abrir mão do amor que se tornou co-dependente ou prejudicial, do
moralismo e de atitudes tribais que não servem ao interesse da verdade e da ética,
acreditando que somos incapazes de compreender as verdades universais e espirituais
que vão além da nossa vida e das dimensões nesta existência física.

Abrir mão também significa abdicar da idéia de sermos especiais e únicos e de, por
isso mesmo, estarmos acima dos sistemas que perfazem nosso planeta e o Universo.
Esta é uma atitude humana/tribal que se origina no tempo do nosso passado linear,
quando nos foi dito que fomos criados à imagem de Deus. Que o fato de sermos seres
conscientes nos autoriza a situarmo-nos acima dos animais, dos insetos, das árvores e
das pedras. Que, por sermos conscientes, Deus, obrigatoriamente, nos ama; e assim
partimos para a visão do Livro do Gênese, definindo nossa realidade pelas metáforas e
imagens de lendas tribais para que nos dêem o orgulho e a auto-estima que nos equipa-
ram a Deus, algo à parte e especialmente abençoado, ao invés de parte integrante de
todo o Universo, que não é maior nem menor do que tudo que é Deus/Gaia. Essa
imagem retórica antiga serviu muito bem ao povo do deserto, que levava uma vida
difícil e eivada de perigos. Serviu para a mudança que modificou a percepção de um
panteão de deuses para uma visão monoteística. Mas o modo pelo qual definimos a
realidade no nosso tempo atual deve mudar também, assim como se transforma a nossa
percepção ao longo das nossas vivências e das nossas interações com o mundo.

Existem três aspectos que devemos considerar neste tempo de mudança universal/
cósmica que estamos vivendo. O primeiro deles é o de termos despendido muitos milha-
res de anos como uma raça que lida com o individual, como parte de um coletivo
individual humano dentro do panteão do coletivo humano. Aprendemos as proprieda-
des do ‘eu’, seja no sentido do egoísmo, seja no sentido da auto-realização.

O segundo aspecto é o de que o coletivo humano, que se compõe de valores tribais,
morais, éticos e de posturas deve, agora, ser considerado sob uma nova luz, uma nova
forma, uma nova consciência, sendo redirecionado com vistas ao bem coletivo, e não
com vistas ao perigo coletivo, medo psicológico e agressividade de massa.

Finalmente, o terceiro se refere a que, ao assumirmos responsabilidade individual
por nós mesmos, nossa saúde física e espiritual pessoal, estaremos preparados para
assumir a responsabilidade pela saúde física e espiritual correlacionada do coletivo, do
planeta, permitindo-nos assumir nosso lugar dentro das mudanças universais que irão
desdobrar-se no nosso próximo futuro.

A Dra. Myss definiu o sistema energético humano em termos de três sistemas anti-
gos de sabedoria espiritual, incorporando o que ela chama de verdades espirituais/
cósmicas. Esses sistemas são os Sete Chakras do Sistema Kundalini, os Sete Sacramen-
tos do Cristianismo e as Dez Sefirot da Árvore da Vida da Cabala, agrupadas em sete
níveis. Aqui farei apenas uma breve exposição sobre o sistema dos Chakras Kundalini
para aqueles que não o conhecem, esclarecendo o que será discutido quanto às mudan-
ças que também são universais na Natureza e pertinentes à segunda parte deste livro.

São os primeiros três chakras que lidam com a essência física da humanidade, den-
tro dos cinco sentidos da dimensão na qual vivemos.

Chakra 1: A energia que está ligada à sobrevivência. O paradigma de estar vivo ou
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de ter passado para uma outra dimensão. Essa energia contém as qualidades que re-
queremos para existir e continuar no mundo físico, essa realidade que conhecemos
como vida e estar vivo.

Chakra 2: A energia relacionada à sexualidade, ao trabalho e ao desejo físico.

Chakra 3: A energia relacionada ao ego, à personalidade e à auto-estima.

Chakra 4: A energia que está relacionada ao amor. Isto inclui todos os tipos de amor,
compaixão e empatia, tanto os que sentimos no nosso âmbito pessoal, como aqueles
que se relacionam a planos que estão além dos nossos cinco sentidos.

Chakra 5: A energia que está relacionada à criatividade, auto-expressão e vontade
pessoal.

Chakra 6: A energia que está relacionada à sabedoria pessoal, acoplada ao
discernimento e a qualidades intuitivas.

Chakra 7: A energia que está relacionada à percepção cósmica. Muitas vezes é
explicada de forma simplista, sendo esse chakra chamado de chakra espiritual; no
entanto, acredito que a espiritualidade existe por si só e é uma energia que permeia
todos os chakras. Espiritualidade é a energia que nos liga com cada um dos chakras e
para além, sendo a essência do cosmo/universo.

Não podemos estabelecer, simplesmente, onde se situa a espiritualidade, ou mes-
mo, nossos desejos primários, pois essa energia permeia toda a vida e a consciência,
não podendo ser dividida e compartimentada.

Conforme consta, a maior parte da energia empregada na nossa vida cotidiana está
diretamente ligada a todos os sete chakras. Mas o ganho e a perda de energia e,
consequentemente, a doença está ligada aos primeiros três chakras de um modo ou de
outro. É quase impossível viver em harmonia se esses três chakras não estão afinados
com a autopercepção e a interação com o plano físico dessa existência. A forma como
nós nos relacionamos conosco e com o mundo à nossa volta será influenciada por esses
três chakras e o primeiro chakra é o modo como lidamos com a vida e a morte, o
prosseguimento da nossa existência, nossa sobrevivência como indivíduos e a existência
do mundo em que vivemos.

O primeiro chakra é aquele que nos liga ao mundo material, sendo tão elementar
que, na verdade, significa que, em termos primários, somos capazes de qualquer coisa
para assegurar nossa sobrevivência. Ainda que nós nos escandalizemos só com a idéia,
os instintos do nosso primeiro chakra, direcionados à sobrevivência, nos tornaria capa-
zes de devorarmos uns aos outros se não houver outro alimento disponível. No entanto,
é a influência dos valores tribais que determina a forma como asseguramos nossa sobre-
vivência.

A energia do segundo chakra é aquela que se liga ao nosso corpo físico e à nossa
energia sexual, assim como aos nossos relacionamentos com outras pessoas, fazendo
parte da essência universal do sentimento. Em termos absolutos, tudo que sentimos está
armazenado no campo de energia do nosso segundo chakra, seja verbalizado e mani-
festado ou não, fazendo parte da energia que determina quem e o que nós somos. Com
respeito ao coletivo humano no planeta, também contém a energia dos sentimentos
coletivos da raça, determinando o que nós somos como raça.
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O terceiro chakra é a energia do poder pessoal e coletivo. É a essência do poder
que permite a construção da individualidade de cada pessoa, bem como a construção
da sociedade. Quanto a essa energia de poder, deve ficar claro que ela não é positiva
nem negativa. Tendemos a achar que o poder é uma força negativa e a essência dessa
convicção é a de que o poder corrompe. Isto não é verdade, pois o poder como energia
pode ser tanto uma energia cinética como uma energia potencial, sendo parte inte-
grante de tudo que existe. A força do sol é o poder que provê tudo que o planeta
requer para sobreviver e, ainda assim, pode vir a ser uma força de destruição. O que
fazemos com o poder quando o temos, isto é a sua qualificação. Ao criar a individuali-
dade pessoal, o poder age como uma força energética para moldar as energias de
todos os três chakras no plano físico da dimensão dos cinco sentidos, posicionando-nos
no mundo material.

A energia do quarto chakra é única. Única no sentido de se tratar de uma energia
que, além de ter suas propriedades intrínsecas relacionadas ao amor em todas as suas
formas, é a energia que nos liga aos conceitos tribais relacionados ao amor, bem como
aos aspectos primários dos primeiros três chakras.

O quarto chakra é um elo bidirecional entre o senso material dos primeiros três
chakras e os aspectos espirituais dos chakras superiores. É uma energia centralizadora
que irradia para cima e para baixo, unindo o físico e instintivo ao espiritual e cósmico.
Viver como um asceta espiritualizado na encosta de uma montanha, lidando apenas
com o espiritual e intelectual, renegando a parte física, não tornará ninguém um ser
completo; do mesmo modo, ignorar o lado espiritual e concentrar-se apenas no físico,
também não trará equilíbrio e harmonia para a vida de ninguém. O quarto chakra,
aquele do amor, é necessário para introduzir o equilíbrio. Um indivíduo saudável é
aquele ligado ao amor em todas as suas formas.

Cabe, agora, falar dos aspectos tribais do amor, aqueles que se referem à aceitação
por parte da sociedade e ao nosso lugar dentro dessa sociedade. Quando aprendemos
a nos relacionar com as leis tribais, estas exercem efeitos sobre cada um de nós, dos
quais não é possível escapar senão através da profunda compreensão de nós mesmos
e de nossa posição no mundo. Isto se relaciona com o amor.

Desde o tempo em que éramos crianças, aprendemos leis tribais ligadas à sobrevi-
vência, ao comportamento aceitável, ao reconhecimento e à rejeição pela tribo e, até
mesmo, à saúde da própria tribo. Energias tribais não são positivas nem negativas, mas
têm importância quanto ao nosso relacionamento com o planeta e a sociedade, com
nossa família e nossos parceiros, estando relacionadas à moralidade coletiva e aos
padrões éticos que determinam nosso lugar na sociedade. O coletivo reflete esses valo-
res que fazem parte da unidade que aprendemos dos nossos pais e determinam como
vemos o coletivo tribal.

Raras vezes estamos em harmonia e equilíbrio com esse coletivo, pois a realidade
da psicologia de massa nos permite fugir da responsabilidade pessoal das ações do
grupo e poucas vezes essas ações coletivas estão em concordância com nossa moral
individual, nossos princípios e valores éticos ou desejos. Por ocasião dessas ações tribais,
nós permitimos, ou toleramos por omissão, a corrupção, violência, desigualdade, igno-
rância e preconceito. É através dessas ações que medimos nosso ego e avaliamos o dos
outros e trabalhamos dentro do coletivo.
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A Dra. Myss situa os assuntos tribais no primeiro chakra e, porquanto acredito que
assuntos tribais estejam ligados aos três primeiros chakras, também sinto que eles são
uma função do quarto chakra, aquele do amor. Não é decisivo em qual chakra situamos
os assuntos tribais, mas sim, como os entendemos em relação à interação do nosso
individual e do coletivo. A Dra. Myss afirma no seu livro que, “Manter a saúde do nosso
primeiro chakra individual depende do modo como nós nos relacionamos com nossos
assuntos tribais pessoais. Por exemplo, quando nós nos sentimos vitimados pela socie-
dade, deveríamos lidar com essa percepção negativa de um modo que a impeça de nos
causar perda de energia.”

Não faz muito tempo, ao longo das últimas duas décadas, muitas das sociedades
tribais do planeta se deram conta do perigo ao qual estava sendo exposta a ecologia,
revisando os valores tribais com relação ao desflorestamento e à destruição do meio
ambiente que sustenta todos os povos da Terra. Estamos começando a mudar. A Mata
Atlântica, que se estende ao longo da costa oriental do continente sul-americano é um
exemplo dos valores tribais vigentes antigamente com relação à ecologia. Atualmente,
apenas restam 5% desta grande floresta e o fato de, por um período de quinhentos
anos, o desflorestamento ter virtualmente eliminado essa maravilhosa mata indica cla-
ramente a postura da humanidade, partindo da premissa que a Natureza existia unica-
mente em seu benefício e que um dos propósitos da vida era o de dominá-la. Mesmo
após a tomada de consciência que indicava a necessidade de preservação, as exigênci-
as materiais da sociedade continuam a ter precedência sobre a necessidade de prote-
ger e preservar. Isto mostra que, como indivíduos, podemos perceber perfeitamente a
necessidade de uma mudança, mas as forças da energia tribal resistem a essa mudança.

A energia do quarto chakra também pode nos afetar como indivíduos e muitas vezes
são os conflitos entre valores tribais e individuais que podem causar a enfermidade e
desorientação espiritual. Para expandir nossa percepção, é necessário que examine-
mos, diariamente, nossa posição em relação aos valores tribais e que achemos um
modo de encontrar a harmonia e o equilíbrio energético, assegurando tanto a nossa
saúde pessoal quanto a saúde da sociedade da qual fazemos parte. Quando crianças,
esses valores tribais têm precedência porque não possuímos ainda vivências em quanti-
dade suficiente para tomar decisões a respeito de assuntos que são aceitos pela socie-
dade como um todo. Enquanto crescemos e ficamos mais velhos, percebemos que nos-
sas crenças pessoais frequentemente entram em conflito com as da sociedade e essas
discrepâncias podem causar fluxos que conduzem à enfermidade, bem como a inquie-
tações psicológicas e espirituais. Esses valores tribais influenciam quase todos os aspec-
tos da nossa vida, incluindo nossos relacionamentos pessoais, nosso trabalho e até mes-
mo as escolhas que fazemos a respeito do nosso prazer e lazer. Nossas leis e padrões
morais nos pressionam e frequentemente vivemos em conflito com os outros e nós
mesmos porque crescemos cultural e espiritualmente para além dessas leis e padrões,
reconhecendo a necessidade de mudança. Às vezes nós nos sentimos desprotegidos
contra essas forças e pode até ser criada a sensação de sermos vítimas da própria
sociedade à qual pertencemos, acreditando que não temos poder pessoal suficiente
para conseguir efetuar as mudanças que poderiam trazer de volta a harmonia que,
sentimos, se rompeu.

Reaver e manter o controle sobre nossas vidas tornou-se um dos objetivos de desta-
que durante as últimas duas décadas do século XX; no entanto, o que sucederá quando
tivermos reavido a liberdade? O controle sobre nossas vidas individuais e a energia do
quarto chakra é apenas um início da nossa jornada para maior conscientização.
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A energia do quinto chakra é a da criatividade. Não apenas a criatividade do artista,
mas aquela da qualidade e essência da vida cotidiana. Um outro livro muito importante
é The Esoteric Scene Training Manual (O Manual de Treinamento do Panorama
Esotérico) do Osho Institute of Esoteric Science de Sedona, Arizona. O manual, que
examina os chakras, afirma o seguinte: “O quinto chakra contém os esquemas, ou
códigos, para todos os quatro chakras e corpos sutis que o antecedem. Do mesmo
modo como as moléculas de DNA e os códigos genéticos biológicos determinam a estru-
tura do corpo físico – sua aparência, seu funcionamento, a tendência para a saúde ou
enfermidade – o quinto chakra contém os ‘códigos psíquicos’ dos primeiros quatro chakras
e dos corpos sutis.”

A energia é a de construirmos criativamente nossa vida, fazendo dela o que quiser-
mos, mudando-a e apresentando-a tanto a nós mesmos como ao mundo à nossa volta.
Representa mais um elo em direção ao primário e instintivo, bem como na direção
oposta, ao espiritual.

A energia do sexto chakra muitas vezes é chamada de ‘o terceiro olho’. Representa
o próximo passo para o acesso ao espiritual e cósmico, permitindo-nos enxergar o
interior que não pode ser observado pelo olho físico. Por exemplo, é através do senso
intuitivo do sexto chakra que germina e toma forma uma idéia. É, também, a energia
que nos permite ver a aura do outro, que circunda o corpo. É o elo com a energia do
invisível.

A energia do sétimo chakra é um portal. Essa energia pode ter várias definições,
podendo representar o modo como nós nos relacionamos com nossa espiritualidade.
Pode ser através da nossa religião, ou através de um sistema de exercícios de respira-
ção tântrica. Pode ser mediante a comunicação com outras dimensões. É nossa ferra-
menta pessoal para dar o salto da consciência ao cosmo, tendo sido descrito como céu,
nirvana ou qualquer outro nome que lhe desejamos dar. É um portal através do qual
passam todas as energias combinadas dos chakras anteriores, somando, complementando
e projetando a energia total que representamos e permitindo-nos mover-nos para além
e para aquém, rumo à percepção do todo, isto que é ambas as coisas, Deus e o Univer-
so – isto que nos permite reconhecer que “Vós sois Deus”.

Isto completa o círculo do Sistema de Chakras Kundalini, que consta aqui deste livro
para servir de ponto de referência para o entendimento das energias que interagem
nos nossos corpos individuais e coletivos, servindo, também, de referência aos níveis nos
quais agem e reagem as essências vibracionais. Volto a repetir que é fundamental
lembrarmo-nos de que se trata de ferramentas que nos ajudam na nossa jornada em
direção ao despertar da consciência, não devendo ser vistas como um fim em si mes-
mas.

Assim como somos um entrelaçamento complexo de diversos sistemas que nos com-
põem, Gaia, nosso planeta Terra, também o é. Cada ecossistema cumpre sua função
como chakra e atua de forma relevante sobre o equilíbrio da Terra, cuja ordem é o
movimento dentro do sistema solar, que por sua vez se encontra em expansão como
parte do Universo.

O ecossistema da Mata Atlântica é o protagonista desta pesquisa de essências
vibracionais, cuja função é a regeneração do oxigênio (plâncton do Oceano Atlântico),
força de comunhão entre as espécies e consequente fonte exuberante de vida.
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7

A Mata Atlântica

 A Mata Atlântica continua sendo de vital importância, ainda que agora reduzida a
apenas 5% de sua extensão original. Em benefício aos que vivem dentro dos seus domí-
nios – em cidades e povoados, bem como nas aldeias indígenas – a Mata regula o fluxo
dos mananciais e o clima, garante e revitaliza a fertilidade do solo e protege os picos e
declives dos altiplanos e escarpamentos da serra. Além de preservar e integrar um
enorme patrimônio histórico e cultural, a região abriga o testemunho de eventos ocor-
ridos em tempos remotos, na forma de monumentos arqueológicos, preservando a
história das tribos que viviam na região há milhares de anos.

Em virtude de sua imensa biodiversidade, uma vasta quantidade de espécimes da
flora e da fauna, muitos dos quais endêmicos à região, a Mata Atlântica representa uma
reserva biológica, patrimônio ambiental de toda a humanidade. Isto significa que, seja
qual for a área que se aponte, a Mata Atlântica contém mais bactérias, fungos micros-
cópicos, protozoários e algas do que qualquer área equivalente de solo europeu ou
norte-americano. Isto, por sua vez, significa uma infinita contribuição à medicina, agri-
cultura, indústria e ao equilíbrio biológico do planeta.

Os domínios da Mata Atlântica se estendem ao longo da costa brasileira, a partir do
Estado do Rio Grande do Norte até o Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido testemu-
nha de uma história geológica que inclui a formação de geleiras, lagos, desertos e
vulcões, passando por inumeráveis fases de erosão. Esses fenômenos resultaram na
formação de alguns dos cenários mais espetaculares do Brasil, incluindo as cavernas do
Vale da Ribeira, os escarpados da Serra dos Órgãos, as Cataratas do Iguaçu e as forma-
ções de pedra erodida de arenito de Vila Velha, no Estado de Minas Gerais.

A vegetação da Mata Atlântica litorânea é exuberante, sendo dominada por altíssimas
árvores, que chegam a atingir até mais de 30 metros de altura. Debaixo destas, cres-
cem árvores de menor altura, cujos troncos se cobrem de musgo e líquens, trepadeiras
e um vasto número de epifitos, tais como orquidáceas e bromeliáceas.

Na faixa de mata mais próxima ao oceano, entre a vegetação de dunas e mangues
e das encostas das montanhas mais baixas, a mata ombrófila é conhecida como mata
costeira. Cresce, preponderantemente, em solos arenosos, onde o lençol freático fica
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bem próximo à superfície e a água subterrânea se aglomera em pequenos lagos e
pântanos. Essa vegetação apresenta maior afinidade com a mata efêmera e semi-
efêmera sazonal das encostas, sugerindo que uma formação de plantas perenes ocor-
reu na região antes dos eventos geológicos que resultaram na Serra do Mar e na Serra
da Mantiqueira.

Nas encostas das montanhas, principalmente ao longo da serras do Mar, da
Mantiqueira, de Paranapiacaba e da Serra Geral, as matas ombrófilas são conhecidas
como matas das encostas. Quando ocorrem em terreno acidentado, permitem a ampla
penetração da luz do sol e, ao receberem a umidade direta do mar e das abundantes
chuvas, as árvores desenvolvem copas cheias e redondas, abrigando uma inumerável
diversidade de epifitos.

Mais acima, a mais de 1.100 m de altitude, onde nuvens e neblina são constantes e
árvores e arbustos crescem mais baixos, a Mata Atlântica é conhecida como sendo de
alta altitude, ou seja, ‘mata das nuvens’. Nos pontos que atingem 1.400 m de altitude
proliferam líquens, musgos, bromeliáceas e orquidáceas. Mais alto ainda, no assim cha-
mado ‘sertão de grande altitude’, predominam a vegetação herbácea e capões esparsos.

A mata virgem era bela, cheia de gasparilhões, mirocarpos, quebrachos, cinamomos,
jacarandás, rainhas-do-sertão, cedros, guariuvas, figueiras, roseiras, canelas, paus d’alho,
sapucaias, uma infinidade de árvores que se estendiam até onde a vista não podia mais
alcançar, mesmo visto de muito alto. E agora a maior parte da Mata Atlântica desapa-
receu. Árvores cortadas e vendidas para a Europa, florestas queimadas para dar lugar
às plantações de açúcar, igualmente vendido para a Europa – e dizer que se tivera a
sensação de que ela jamais desapareceria, a grande floresta do Novo Mundo! Porém,
exatos 500 anos mais tarde, a Mata Atlântica, que existiu durante milhares de anos,
sofreu uma redução de mais de 90% de sua extensão original e, ainda assim, a queima-
da e a devastação persistem, apesar da legislação e da crescente tomada de consciên-
cia ambiental.

É a partir dos remanescentes dessa grande floresta que foram criadas as essências
do Sistema Ararêtama, pois mesmo o pouco que sobrou daquela mata contém um
número tão grande de plantas e animais, que é capaz de prover um mostruário repre-
sentativo das forças da natureza. A Mata Atlântica, a despeito de tudo, continua sendo
uma das maiores biodiversidades do planeta. E de algumas dessas maravilhosas formas
de vida advém a energia infundida nas essências que compõem o Sistema Ararêtama.
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Parte   II

A Jornada e as Essências

Alguém que penetra
O grande Universo
É visto por ninguém
A menos que saiba
Do desdobramento
Do amor.

Canção de Amor de Chandidas
D. Bhattacharya
Tradução de Marion Schmieske
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Introdução

Eu estava ministrando um curso em Kauai, no Havaí, quando um dos participantes
me perguntou:

“Quando você vai falar sobre o Tantra?”

Eu, então, respondi:

Ontem fui à Praia Secreta, como é chamada pelos moradores da região, presenciar
o pôr-do-sol. Sentei-me na areia banhada por tonalidades que iam do púrpura ao dou-
rado. Meus olhos se entregaram, encantados, àquela cena. Naquela tarde, o sol não
queria deixar o dia, ele quis permanecer, expressando em infinitas nuances de cores a
sua vontade mais íntima.

A claridade se estendeu em meio àquele espetáculo sem fim e acabei por me levan-
tar, pois já era tarde. Atravessei o areal e tomei uma trilha por um bosque que ficava
entre a praia e a estrada. Ao atravessá-la, olhei para o céu e vi a lua crescente envolta
num halo multicor, suave e presente.

Percebi, então, porque o sol não quis ir embora. Ele estava aguardando a lua, para
poder reverenciá-la e enaltecê-la. Através dessa relação de receptividade e doação
formava-se um campo entre ambos, criado pelo encantamento emanado. Era a força
da criação em exaltação mútua.

E isto é o Tantra. Ele nasce dessa comunicação. É o espaço atemporal e poético,
oriundo dessa relação.

Assim também é na pesquisa da medicina vibracional. Através da compreensão e da
comunicação com os elementos da Natureza e suas respectivas manifestações, o produ-
tor cria um campo de onde colapsam – termo hoje usado na física quântica – as quali-
dades de consciência, potenciais transformadores, cujo veículo é a Natureza.

A linguagem escolhida para a segunda parte deste livro se refere à criação desse
campo entre a Natureza e o produtor como catalisador. Ela é menos técnica e mais
cinética.

A Medicina Vibracional é o encontro entre a Física Quântica e as práticas de Cura
ancestrais.
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1

A Fazenda Capricórnio

A Fazenda Capricórnio, localizada no Município de Ubatuba, no litoral norte do
Estado de São Paulo, a 265 km da Capital, é uma propriedade rural cuja beleza luxu-
riante se assemelha a um santuário. Esse lugar mágico entrou, passo a passo, na minha
vida. Sua exuberante vegetação é extraordinária e singular; o rio, que atravessa pere-
nemente suas terras, transmite um senso de permanência, reafirmando o poder e a
graça sutil da própria natureza. Os seres que residem naquela terra de beleza e mistério
natural, plantas, animais, insetos e dévicos, todos possuem a essência de constante
renovação energética como sua principal característica.

As terras da Fazenda Capricórnio, às quais pertencem 2.989 acres (12.100.000
m2) de autêntica Mata Atlântica, foram adquiridas por Hans Scavenius, um engenheiro
florestal dinamarquês que se apaixonou pelo litoral paulista. Ele se dedicou ao cultivo
do cacau e construiu uma linda casa rústica, que se tornaria a sede da fazenda.

Hans e sua mulher, Helga, sempre se alegravam com a nossa visita e nos deixavam
à vontade para nos deleitarmos com as maravilhas da natureza – o rio Indaiá, trazendo
água fresca e formando um elo com o mar. Pedras cobertas de musgo, pequeninas
flores, uma variedade de bromeliáceas abraçadas a velhas árvores, plantas aquáticas,
cogumelos, cipós, trepadeiras, líquens por toda parte, assim como um caminho salpica-
do de multicoloridas marias-sem-vergonha. Em 1990, um amigo nosso, John Thrall,
veio visitar-nos em Ubatuba. John, que acumula em seu currículo uma variedade de
profissões, tais como professor universitário de História, jornalismo internacional e gra-
vação de música de estúdio, viveu uma vida repleta de imprevistos e aventuras. Depois
de atravessar vários continentes, esse norte-americano, que vivia no Brasil desde 1972,
veio a Ubatuba para um último adeus: ele estava muito doente, com um câncer termi-
nal no estômago.

A doença de John instigou-me à ação e, durante sua permanência em nossa casa,
passei a dedicar meu tempo e minha energia em caminhadas com ele pela mata da
Fazenda Capricórnio. Em troca, contava-me histórias sobre a História e os eventos
humanos. Era uma verdadeira volta ao mundo a que dávamos enquanto caminhávamos
pelas verdes matas.
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Ele adotou o costume de banhar-se nas águas do rio Indaiá. Num desses passeios, a
entidade de um filodendro dependurado no alto de uma grande árvore começou a
comunicar-se comigo. Dizia que podia ajudar meu amigo, se eu seguisse minha intuição
e sua orientação. Nesse exato momento foi como se um véu se desfizesse entre tempo
e espaço, os elos de comunicação com a natureza foram redescobertos. Eu me encon-
trava perante uma velha amiga, cujo contato se transformou em um grande amor pela
natureza. Bebi a água colhida com partes de raízes e meu amigo banhou-se e bebeu do
elixir também. Depois de alguns dias, a vitalidade retornou ao seu campo de energia e
ele acenou um adeus quando partiu para submeter-se a uma cirurgia em Singapura.

Semanas mais tarde recebemos notícias de John sobre seu estado de saúde satisfatório
e sua convicção de que o contato com a mata o trouxera de volta à vida. Ele sabia que
sua energia vital havia voltado e que o reaparecimento de um novo câncer era impro-
vável.

Esse acontecimento marcou um início e inícios são misteriosos, pois trazem o térmi-
no de antigos padrões estabelecidos em nossas vidas, guiando-nos por novos caminhos
calçados com perigos e esperanças de um futuro desconhecido. A despeito desses so-
bressaltos, o contato inicial com a entidade do filodendro na Mata Atlântica acalmou-me
a mente e o coração, oferecendo o retorno à total consciência das maravilhas do poder
e da beleza da natureza e prometendo a iluminação e as experiências incomuns que
certamente preencheriam o resto da minha vida.

MataAtlantica-Ago2011-001a126.pmd 23/8/2012, 09:4848



49

2

Novos Rumos

Eu exercia atendimento terapêutico quando primeiro trabalhei com as essências
florais de Bach, partindo da necessidade de fornecer instrumentos transformadores aos
meus clientes. Para tanto, eu tinha feito uma pesquisa profunda sobre essas essências.

Minha formação profissional é de educação artística e minha tese se relaciona à
Nova Educação, na qual o processo criativo forma a base para o desenvolvimento do
Novo Homem que, ao descobrir suas qualidades inerentes, aprende a desenvolvê-las
plenamente através desse processo criativo. Trabalhei em escolas, mas meu próprio
processo de transformação continuamente me conduzia ao caminho esotérico e, final-
mente, às terapias alternativas. Assim me foi permitida a manifestação mais plena de
mim mesma, procurando elementos terapêuticos e educacionais que, incorporados à
minha metodologia, relacionavam-se diretamente a uma abordagem holística da cura.

Trabalho com Susana Maiani, minha parceira em todos os projetos, cuja habilidade
inata para compreender a vida através da astrologia permitiu-nos criar uma parceria
para além da amizade, uma compreensão e comunicação que perdura por uma vida
inteira.

Mais do que um dos aspectos importantes da minha vida e do meu trabalho estão
intimamente ligados a uma pequena cidade chamada Cunha, localizada entre
Guaratinguetá e Parati, no Estado de São Paulo. Pode ser alcançada tanto pela princi-
pal rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo quanto por uma estrada íngreme que
serpenteia Serra do Mar acima a partir de Parati. Um grupo de amigos muito chega-
dos, que vocês ficarão conhecendo ao longo deste relato, decidiu juntar-se com a inten-
ção de compartilhar experiências, interesses, as próprias vidas. Ao longo dos anos
adquirimos uma propriedade na cidade litorânea de Ubatuba, onde estabelecemos nos-
sa pequena comunidade. O sucesso do grupo, cujos objetivos se tornaram cada vez mais
próximos e unidos, induziu-nos à vontade de adquirir um lugar para viver nas monta-
nhas, na zona costeira da mata da Serra do Mar. Foi em 1976, quando procurávamos
por um sítio na região de Cunha, que enveredamos por uma estrada ladeada de
araucárias que nos conduziu a um lugarejo chamado Sertão de Santa Bárbara, onde
finalmente encontramos o lugar dos nossos sonhos. Recebeu um nome indígena, em
tupi-guarani, Tauá-çuri, o que significa ‘aldeia alegre’.
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Com o passar dos anos, a casa e a propriedade cresceram em beleza e graça. A
terra, eternamente bela, me chamava para perto de si, sendo esse um processo mais
instintivo do que consciente. Ao longo do tempo comecei a sentir-me mais e mais parte
daquele lugar maravilhoso e com o conforto que essa realidade me passava, a proprie-
dade sagrada evoluiu para um ecossistema sagrado, do qual eu me tornara parte, uma
parte do todo. Durante esses anos, eu não tinha tido a intenção consciente de criar ou
trabalhar com medicina vibracional ou essências florais, mas à medida que eu me har-
monizava com a natureza e com a energia que fazia parte desse incrível ecossistema, a
necessidade e o desejo por essa orientação tornaram-se parte da minha existência
cotidiana. Não que eu tenha me sentido impulsionada ou que eu tenha recebido o
chamado naquela época, mas havia uma inquietude, como se uma parte de mim sou-
besse que havia algo a ser cumprido, sem que eu pudesse atinar exatamente o quê.
Compreendo, agora, que era um período de espera, de unificação, e enquanto eu
levava minha vida, por vezes eu parava e, de alguma forma, percebia que havia mais
nisso do que, simplesmente, gozar dos frutos de um lugar que nosso grupo escolheu
para descanso e lazer.

No outono de 1990, Zack, um amigo muito chegado ao nosso grupo, chegou para
passar alguns dias no sítio, nas colinas ao redor de Cunha. Ele é um mestre dos cristais
e do tarô. Zack, com sua sensibilidade incomum, muitas vezes acompanhava-me nos
passeios pela mata.

Durante essa época do ano, as hortênsias são as flores que parecem dominar a
gama de cores que enfeitam a paisagem. Naquela tarde especial, senti o chamado das
hortênsias e confeccionei sua essência floral conforme os princípios da medicina
vibracional, primeiramente desenvolvida pelo Dr. Edward Bach. Uma encantadora di-
vindade surgiu à minha frente e conduziu-me ao seu reino indescritivelmente belo com
nuanças singulares de luz e cor. Quando retornei e assimilei a experiência que tinha sido
parte do encontro com a natureza, percebi com uma nova compreensão que aquele
momento era um portal para um mundo que carregava em seu bojo uma expansão de
consciência, uma leve indicação do que estaria por vir, sendo o meu prazer, ainda que
válido, apenas o início do que eu esperara, o caminho para um novo e maior entendi-
mento.

Em termos de atitude prática, decidi viajar para a Califórnia, a fim de participar de
um curso preparado pela Floral Essence Society para aprender a produzir essências de
conformidade com padrões internacionais.

No ano seguinte, visitei com certa frequência a cidade de Mauá, no Estado do Rio de
Janeiro. A cidade, situada nas montanhas, era muito bonita e, por ocasião de uma
dessas viagens, reparei numa samambaia selvagem que crescia nas encostas. Essas
samambaias cobriam os morros que outrora haviam sido desmatados para criar pasta-
gens e depois abandonados. A natureza reclamou as encostas para si, cumprindo as
condições que permitiram às samambaias resistentes e seu sistema radical a domina-
rem a área. No meu modo simplista de então de entender as inter-relações do ecossistema,
eu acreditava que essa planta seria um excelente tratamento de emergência, ou me-
lhor, uma essência que atenderia à necessidade de prover, rapidamente, uma ponte a
um sistema danificado que exigisse equilíbrio, pois que essas samambaias eram tão
numerosas e resistentes que dominavam a área espoliada e seu sistema de raízes tão
extenso, que seria necessária uma pesada enxada para removê-las da terra.
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Tendo chegado em Mauá, dei um passeio pelas colinas daquelas lindas montanhas.
De repente, senti o chamado vindo de uma pequena flor púrpura, muito comum na
região e cujo nome é perpétua. Os poderes dévicos dessa flor pareciam dizer que havia
uma mensagem a ser passada para mim. Entendi que eu deveria criar uma essência
dessa flor. Esperei por três dias e fiz a essência, bem como a da samambaia que encon-
tramos nas encostas. Durante o processo, ocorreram alguns pequenos acidentes e, no
final, a essência da samambaia foi derrubada no chão. Mas a da pequena flor perpétua
foi completada e sua qualidade vibracional é a de centralização, paz e conexão com a
sabedoria interior.

Partindo de Mauá, viajei para Cunha com o carro e essa viagem foi plena de
conscientização da natureza, o resultado do tempo que passei nas montanhas. Quando
viajo, meus pensamentos, sentimentos e percepções são, geralmente, bastante livres.
Eu olhava os troncos e os ramos das árvores, as lindas montanhas, assim como árvores
torcidas, agressivas e sombrias. O período que passei nas montanhas havia me ensinado
que a Natureza é o mestre e, como tal, traz luz e sombra na sua energia criativa. Não foi
apenas ao fazer a primeira essência floral que me dei conta da minha própria natureza
dévica estar diretamente ligada ao ecossistema, o qual, igualmente, era parte intrínseca
da terra onde eu havia sido criada. Durante quase toda a minha vida tive a sensação de
estar com um pé no mundo espiritual e com o outro no que costumamos chamar de dia-
a-dia. O aspecto espiritual de fazer as essências não era senão mais um passo em
direção à conexão ao que estava sendo forjado pelas energias da própria Natureza e os
níveis de comunicação entre essas forças e eu estavam se tornando cada vez mais
próximos, a intercomunicação cada vez mais fácil a cada nova experiência feita. O
caminho estava se abrindo à minha frente e parecia-me iluminado por luz e conheci-
mento, uma verdade maior do que as sequências de tempo linear, que muitas vezes nos
afastam para longe do nosso ser espiritual.

Nem tudo que gostaríamos de transformar em essências vibracionais pode ser trans-
formado. Existem seres na Natureza que atuam como guardiões de áreas mais sombri-
as e é preciso ter uma percepção muito acurada para ver o que a Natureza tem a dizer
em um momento cíclico específico do planeta e através de qual dos seres a mensagem
deve ser incorporada e transmitida.

A Natureza atua como entidade sábia da rede alquímica universal e é um dos fatores
responsáveis pelos processos de transformação dos níveis de consciência. Não apenas
dos seres humanos, como de todos os seres vivos, passando pelos vários reinos dévicos.
Estou me referindo àqueles reinos que carregam as energias que estão presentes em
todos os níveis da percepção e que fazem parte de todas as formas da Natureza, com-
pondo o todo e vivendo em harmonia com a natureza propriamente dita. Não devemos
lidar com isso como nos ensina o pensamento cartesiano, que divide o conhecimento em
categorias, o que serve de simples referência para racionalizar aquilo que está ocorren-
do à nossa volta. As categorias de energia às quais me refiro e seus muito níveis chama-
rei de reinos dévicos – frequências sutis de natureza quântica. A Natureza age como um
sistema de ligação, tanto para os microssistemas como para os macrossistemas que
interligam toda a vida ao planeta e o planeta ao Universo. Processar conscientemente
uma energia vibracional significa trabalhar com a linguagem dos elementos – terra,
fogo, água e ar nas suas cadências mais diversas. Esse processo transforma a energia
de manifestações densas em percepções mais sutis. O clarão do fogo e a luz do dia são
ambos manifestações que se originam do mesmo elemento. É a tarefa dos seres deter-
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minados pela Natureza fazer surgir essas qualidades inerentes elementares no plano
físico, trabalhando dentro do entendimento dos fenômenos quânticos, onde a frequência
vibracional da trajetória das partículas atômicas é mais intensa e sutil – a onda.

A essência vibracional é a manifestação quântica das partículas de uma determinada
matéria atômica em um plano mais sutil: a onda trazida para a água como veículo para
a manifestação daquela qualidade específica. A água é um excelente condutor de ener-
gia, é a essência do planeta azul e uma das manifestações mais singulares no universo.
E a água cumpre sua tarefa admiravelmente bem, tal como no caso das essências.
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 3

Jumping Child

Em dezembro de 1992 passei um período de recolhimento no sítio em Cunha, a fim
de processar algumas experiências emocionais profundas, que resultaram do viver e
interagir com o dia-a-dia. Foi num momento de muita reflexão e abnegação quando,
durante um passeio matinal ensolarado, encontrei um ente lindo e sorridente, cuja luz
prendeu minha atenção. Tratava-se de um cogumelo completamente diferente de tudo
que eu já havia visto antes. Assemelhava-se a uma bola de coral do mar, branca e
luminosa. Falou telepaticamente comigo e pediu que o colhesse e o levasse em direção
à cachoeira perto dali. Durante a caminhada, ouvia atentamente a mensagem que me
comunicava. Falou demoradamente sobre o processo de transformação do planeta, da
expansão da consciência humana ante novas experiências e de sua crescente percep-
ção. O ente contou-me que a transformação humana estava correlacionada à nossa
estrutura molecular. Quando não queremos mais um certo nível de experiência, preci-
samos ficar conscientes desse desejo em todo o nosso ser; dizer ‘não’ àquilo que não
queremos mais, é apenas uma ínfima parte do processo.

“Um dos aspectos da transformação é o de não atrairmos mais certas experiên-
cias para nossas vidas. Quando nossa ressonância interna se modifica, deixamos de
atrair essas energias, que são os preceptores dos nossos estados físico e emocional e,
ao invés, passamos a reestruturar essas energias e criamos estados novos e mais
perceptivos, que interagem com nosso inteiro ser. Esse processo é de natureza cícli-
ca e, ao criar um novo estado, atrairemos nova energia.”

O ente também falou de sua própria qualidade energética. “Minha qualidade é
igual àquela que os brasileiros chamam de ‘pulo do gato’. O gato sabe que precisa
fazer um movimento e ele sempre sabe em que direção deverá pular. Os humanos
muitas vezes sabem que precisam efetuar mudanças em suas vidas e, frequente-
mente, até sabem porque essas mudanças deverão ser feitas, mas é muito comum
não saberem como começar esse movimento ou quais movimentos específicos devem
fazer.”

Cheguei à cachoeira e lavei o cogumelo nas águas claras e limpas; depois retornei,
segurando-o na minha mão como uma criança que achou um novo tesouro. Quando
cheguei em casa, coloquei-o num pequeno vidro e durante dias trocamos idéias.
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“Apareço raramente”, ele me informou. “Só apareço quando tenho uma mensa-
gem para transmitir. Alegre-se com a vida. Nós, seres da Terra, somos os portadores
desta mensagem.”

Passaram-se oito dias de muitas conversas envolvidas pelo seu aroma peculiar. Per-
guntei ao cogumelo se não seria interessante fazer uma essência dele, já que era tão
importante para a humanidade.

O cogumelo simplesmente riu e riu, revelando que já havia me dado o dom da força
e que, para poder usá-la, eu só precisaria acioná-la interiormente. Eu poderia utilizar
essa energia para um alinhamento interior e, se assim eu quisesse, também poderia
usar sua força para o alinhamento da energia terapêutica em benefício daqueles que eu
tentasse ajudar.

Não compreendi muito bem como isso deveria acontecer, mas agradeci por ter-me
dado o dom; acrescentei, porém, que eu tinha reservas quanto à maneira de passar isso
para os outros. Expliquei que muitas pessoas já conheciam o processo de cura e as
qualidades terapêuticas de essências de flores e de plantas e que aceitavam plenamen-
te essa essência quando apresentada na forma de líquido em pequenos frascos, o que
podia ser uma característica e, possivelmente, uma limitação perceptiva dos humanos,
mas que a realidade apresentava esse problema. Acrescentei que não me sentia pronta
ou totalmente capacitada para passar a mensagem de alinhamento energético como se
fosse uma propriedade advinda de mim, que a maioria das pessoas nutriam suspeitas
quanto a esse tipo de atitude, e que, para esses, seria ocultismo e prática de xamãs.
Durante muitos anos, esse tipo de prática da medicina tem sido desaprovada no Oci-
dente e as pessoas perderam a confiança nos curandeiros. Meus objetivos baseavam-se
mais na integração da pessoa com o mundo dévico e jamais eu tentara avançar para
além, permitindo que isto se tornasse parte integrante do meu relacionamento com os
outros. As formas de comunicação eram xamânicas, por ser um método considerado
adequado para manter contato com a Natureza, mas que eu não desejava que o
xamanismo declarado fosse minha metodologia para lidar com outras pessoas.

Rindo novamente, ele deixou claro que não deveria ser feita uma essência por ora.
Que estranho. Era como se eu entendesse, mas não compreendesse de todo. Era como
se eu estivesse lidando com o panteão de deuses gregos, do modo como era apresenta-
do pelos escritores da antiguidade. Não haviam eles, na sua comunicação com meros
mortais, dado apenas metade dos segredos da vida a conhecer? Eram deuses e sequer
consideravam importantes as perguntas e perplexidades dos mortais. Eu me sentia
como uma criança, ainda que uma criança à qual havia sido permitido participar dos
assuntos de adultos. A risada dessa entidade era de natureza quase sardônica, mas
entremeada de cordial compreensão de que eu, sendo criança, deveria descobrir o
caminho por minha própria conta. A mensagem de precisar esperar representava exa-
tamente isso. Eu recebera tudo o que, por ora, era necessário; agora, cabia a mim fazer
uso adequado dessa energia, tanto para mim mesma como para os outros; um verda-
deiro presente dos deuses. Senti que, doravante, devia achar o meu próprio caminho,
e não simplesmente seguir as realizações feitas por outros antes de mim.

Insistentemente, voltava para a encosta da colina onde o encontrara. Todos os ou-
tros cogumelos haviam perdido sua força desde então. Uma parte da lição era a de que
eu teria de desenvolver paciência, pois esse trabalho com essências que iniciei não era,
e não é até hoje, somente comandado por minha vontade e desejos. É necessário
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colocarmo-nos em harmonia com as frequências que existem no nosso corpo, mente e
espírito, o que significa estar em equilíbrio e harmonia com a rede alquímica universal
da consciência. Esse conhecimento, originado do despertar da consciência, foi o resulta-
do de muitos anos de aprendizado e a percepção de cada estágio de conscientização
somente era adquirido com o preparo de cada essência, como se fosse um laço, ou uma
cruz, conectando vias neurais, unindo uma partícula de percepção à outra, formando
uma matriz complexa, porém, inteiramente interligada.

Outro ano se passou, durante o qual retornei várias vezes ao sítio em Cunha, sem
encontrar sinal daquele cogumelo. Procurei pelas colinas e não conseguia achar aquele
pequeno ponto radiante de luz. Na mesma estação de ano em que o encontrara, fui até
a encosta daquela colina, encostei minha testa no solo e, um pouco zangada, disse:
“Estou indo a São Paulo e voltarei dentro de uma semana. Se você acha mesmo que é
tão importante assim para a humanidade, gostaria que saísse daí”. Levantei-me e parti
depressa.

Depois de alguns dias, retornei da cidade e, um bocado ansiosa, voltei ao mesmo
lugar. Com prazerosa surpresa encontrei nove bolas de luz, respondendo ao meu cha-
mado. Mal pude conter-me e decidi seguir as instruções para o preparo da essência:
um céu azul, água pura, raios de sol e um recipiente de cristal.

Segui as instruções cuidadosamente e imaginei como Dr. Bach, que muitas décadas
antes havia desenvolvido os princípios básicos do preparo de essências e medicina
vibracional, sentiria orgulho de sua discípula tropical. No meio da tarde colhi a essência
mãe. Este é o material básico do qual as essências são compostas para uso em terapia
vibracional. É a energia coletada, combinada com água como base, incorporando os
elementos da Natureza. Eu sabia que estava desempenhando a tarefa de forma bastan-
te eficiente, porém, senti também algumas leves contrações no meu plexo solar, que
interpretei como padrões mentais negativos tentando confundir meu processo criativo.
Durante o processo criativo, pode acontecer que a mente nos conduza a direções que
não estejam relacionadas ao trabalho ou ao processo criativo em andamento. Essa
divagações podem ser tanto positivas como negativas, mas terão menor influência se
estivermos em estado de harmonia. Isto não significa que devam ser ignoradas. Percep-
ção interior e dévica resulta da conscientização crescente e esses aspectos podem vir a
ter uma profunda influência sobre nosso trabalho e nossa vida. O processo é um proce-
dimento apolíneo, mas a comunicação de energia é dionisíaca. Levei os cogumelos a
um lugar sagrado perto do riacho que passava rente à casa e deixei-os ali, com o
propósito de completar o ciclo da Natureza.

Entrei na casa para tomar banho. Era no meio do verão e grossas nuvens de chuva
costumavam cobrir o céu ao fim da tarde, trazendo belas tempestades. De repente,
ocorreu um deslocamento total no meu estado de consciência e corri para a borda do
riacho onde deixara os cogumelos. Peguei o recipiente da tão ansiosamente aguardada
essência mãe e derramei-a no solo, pois me viera a revelação de que o que eu precisa-
va era da água da chuva de verão. Agradeci à Natureza pelo dia. Novamente coloquei
os cogumelos no recipiente e corri por baixo dos ciprestes, onde se formava um lindo
arco-íris. A chuva caía sobre os cogumelos e sobre um raio de sol que aparecera entre
as nuvens. Os seres dévicos pulavam no gramado e brincavam com nossas crianças, que
haviam saído para o jardim depois da chuva.

O ser apenas olhava sorrindo e disse: “Produzir uma essência é um ato mágico, do

MataAtlantica-Ago2011-001a126.pmd 23/8/2012, 09:4855



56

ponto de vista da sincronicidade. Gostamos da chuva e sempre a celebramos. Neste
momento fomos escolhidos como canais para uma mensagem específica. A mensa-
gem é que a humanidade precisa se transformar através da espontaneidade, simpli-
cidade e alegria das crianças. Sempre há o momento certo para isso. Agora é o
momento.”

“Agora” indica que há um limite temporal implícito para essa transformação. Para
nós, seres humanos, o tempo é linear e, em virtude dos curtos espaços de tempo que
abrangem nossas limitadas vidas, muito poucos dentre nós são capazes de compreen-
der que, se não começarmos a fazer esforços conscientes “agora”, a destruição do
ecossistema continuará incontida, a comida que consumimos estará sendo alterada ao
ponto em que resultará na destruição da nossa saúde e os efeitos progressivos serão
globais. Quando a entidade disse “agora”, foi tanto no sentido cósmico quanto no senti-
do humano. A Terra é a vida propriamente dita e tudo que se manifesta como vida se
desenvolve, como os anéis que se formam num lago calmo quando jogamos uma pedra.
Assim, a mensagem da entidade não era apenas parte da instrução, mas também uma
advertência.

No sítio, as crianças estavam brincando na chuva e decidi participar da brincadeira,
rolando na grama. Incorporei a mensagem e a essência estava ali, recebendo toda
aquela energia.

Foi então que comecei a compreender inteiramente o que se tornaria a base para o
meu trabalho. O registro era a experiência de cada pessoa. A comunicação entre quem
produzia a essência e os seres dévicos qualificaria o resultado. A produção da essência
está ligada à ação do indivíduo que acrescentou sua energia ao processo alquímico.
Esse processo abrange a energia da Natureza e a energia do ser que adicionou a si
próprio à ação catalisadora do processo.
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4

Imbe

Em abril de 1993, na véspera do meu aniversário, saí para um passeio na Fazenda
Capricórnio com Zack, que se encontrava em Ubatuba para nosso encontro mensal.
Constantemente eu me deparava com cipós, uma experiência sempre intensa e, se-
guindo de novo minha intuição, entrei em contato com um filodendro ancestral, cujas
raízes estavam submersas no rio Indaiá, num lugar especial chamado Água Pequena,
uma sanga de águas claras e curativas.

Percebi que havia chegado o tempo de produzir sua essência; assim, preparei-me
para o dia seguinte.

Eu sentia quando era chegado o tempo, porém, como posso explicar os muitos
aspectos que me levavam a essa conclusão? Por exemplo, havia um estranho formiga-
mento passando pelo meu corpo. Trazia uma certeza que eu não saberia explicar em
termos racionais. A adrenalina percorrendo meu corpo, levando a um objetivo clara-
mente delineado. O despertar interior que ocorre no momento certo e nos conduz ao
nosso destino sem desvios. A voz que nos orienta e, gentil e sabiamente, nos lança a
encontros com a Natureza. Acordei e comecei a refletir sobre esses aspectos da cria-
ção.

Zack estava pronto e esperando; assim, seguimos para a mata. A cena era bem
familiar: a rua, igreja, ponte, búfalos, cavalos e pássaros, bem como o cantar das águas
penetrando a atmosfera.

Atravessamos o rio e, alcançando o outro lado, coloquei as raízes do cipó dentro do
recipiente, sem precisar cortar a haste. Fechamos os olhos e meditamos, conseguindo
perceber perfeitamente a troca de energia entre o mundo sutil e a esfera material.

A energia materializou-se pelo cipó, o condutor era a liquidez da água que unificava
a qualidade energética específica, destinada a remover medos que nos impedem de
achar satisfação e direcionamento nas nossas vidas.

Minutos mais tarde, sentimos que o processo havia se completado. Estremecemos e
olhamos um para o outro. Sentimos que a água era um elixir de cura, agradecemos ao
cipó, devolvêmo-lo á água e ouvimos uma voz.
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“Sempre quando trabalhar com energia fluida, como neste caso, não faça cortes.
Use a planta inteira. Este cipó ancestral trabalha com a redenção do processo de
cura, ajuda a interiorizar e a tomar contato com nosso mundo emocional, permite
uma respiração mais calma e maior relaxamento muscular.”

Recolhemos a essência logo em seguida ao término do processo e deixamos a mata
em silêncio. Horas mais tarde, o processo metabolizante fez a essência percorrer a
totalidade do nosso corpo, tocando cada parte do nosso ser e consciência, integrando a
informação recebida. Antes de voltar para casa, continuamos o passeio pela mata e
minha atenção foi despertada por um belo cetro vermelho, uma bromeliácea. O efeito
hipnotizante dessa flor maravilhosa levou-me a supor que esta seria a próxima essência
a ser produzida.
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5

O Nascimento das Essências

da Mata Atlântica

A noite estava repleta de sons e energia de amigos chegados, que se reuniam para
uma festa. No meio de abraços e dança, comecei a vibrar de modo diferente. Alguma
coisa alterou meu estado de consciência e senti a necessidade de retirar-me para o meu
quarto. Toquei no frasco com a essência do Imbê, vindo fresco da mata.

Uma visão parecia querer tomar forma, tridimensional, fornecendo orientação para
o meu trabalho. As matas pediam que eu fosse para além-mar o mais rápido possível,
ajudando a propagar novos padrões de energia no planeta. Tornou-se claro para mim
que a contribuição da Mata Atlântica ao processo alquímico, que abriria as portas de
entrada para a quarta dimensão da consciência, deveria ser a de abrir mão da dualidade
de uma visão bipolar em favor de uma de unidade centrada no coração.

Um sistema mundial baseado na criação, que incluía o trabalho conjunto de reinos
dévicos, espirituais e cósmicos em favor de uma nova conscientização, parecia ter nas-
cido naquele momento.

Ainda na mesma noite, contactei Bram Zaalberg, um produtor de essências holan-
desas. Ele é uma pessoa única e encantou-me após nosso primeiro encontro na Califórnia
em 1991. Uma das coisas que o distinguia como uma pessoa especial, era o fato dele
não ser, apenas, um produtor de essências florais, mas também, um mestre da cura
completo. Ao longo dos anos, permanecemos em contato. Contei a ele os últimos acon-
tecimento durante meus esforços de produzir essências vibracionais, assim como minhas
experiências na mata. Marquei uma viagem para encontrá-lo na Holanda alguns meses
mais tarde. Tenho um profundo respeito por ele e Bram Zaalberg é um ponto de
referência importante no meu trabalho.

Comecei a elaborar o melhor método para realizar o meu projeto. A idéia de produ-
zir essências parecia ter ficado clara para mim e, igualmente, ficaram claras as instru-
ções que eu recebera. Mas depois vinha o trabalho prático do dia-a-dia, que sempre
acompanha a realização de um caminho. Com outras palavras, eu precisava conseguir
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todo o equipamento necessário para produzir essas essências – caixas, frascos, etique-
tas e embalagem. Estas eram questões práticas, de pé no chão, mas ainda assim,
faziam parte do processo requerido para trazer as essências àqueles que as utilizariam
e, com isso, se integrariam à energia da Natureza. Todos os meus amigos e aqueles que
me eram próximos continuamente prestaram ajuda e estímulos que levaram aos resul-
tados positivos dos meus esforços.

Havia períodos em que era necessário dirigir meus pensamentos de volta aos pontos
de percepção que existiam dentro de mim. Apesar de compreender perfeitamente que
eu não passava de uma mensageira de algo que era muito maior e mais fundamental do
que o meu ser individual, eu também tinha percebido que, como mensageira, eu devia
examinar constantemente o desenvolvimento da minha própria consciência e percep-
ção, a percepção que acompanhava cada essência produzida por mim e que seria
passada para outros. Enquanto eu tinha de ficar atenta aos perigos de um enfoque
improdutivo, eu também estava sujeita a todas as inconsistências inerentes ao trabalho
no plano físico humano conjugado à passagem para o mundo espiritual, que me permi-
tia a comunicação com as entidades, ou seja, a ressonância que tornava possível a
comunicação. Sempre há um toque de medo e dúvida em si mesmo que advém do fato
de ter de trabalhar em dois planos da existência e, ao longo dos anos, descobri que
minha busca era a de aprender a juntar essas duas realidades, fundi-las em uma única,
que incorporasse o amor a si próprio, no plano físico/humano, e a aceitação do amor
advindo do encadeamento conectivo que nos interliga com tudo que é Natureza e per-
cepção holística. Era absolutamente necessário que eu retornasse constantemente a
esse exame introspectivo, assegurando-me de que eu era capaz de continuar a fazer
aquelas escolhas que ajudariam o meu próprio desenvolvimento e permitiriam que eu
interagisse com aqueles que estavam empenhados na mesma jornada. Somente assim
eu estaria pronta para relacionar tudo isso ao meu trabalho escolhido.
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6

Bromélias 1 e 2

Um ciclo lunar havia se passado e comecei a sentir o chamado da mata. Aquela
linda bromélia esperava por mim como uma rainha. Zack já havia chegado em Ubatuba
e, quando fomos para a mata, eu ainda não tinha uma idéia clara a respeito do que me
aguardava, apenas sabia que estava sendo chamada.

Nossa primeira dificuldade foi a de achar uma das bromélias, pois elas amam as
alturas e são excelentes reservatórios de água para os inúmeros pequenos bichos que
constróem seus lares lá em cima, na névoa úmida das copas. Caminhamos em direção
a Água Grande, a segunda sanga ao longo do serpenteante curso do rio, um santuário
muito especial e mágico, onde o cipó primeiramente se apresentou a nós. Finalmente,
fomos chamados para perto de uma flor, que requeria verdadeiras acrobacias para ser
alcançada. Zack subiu na árvore e, somente depois de muito esforço, conseguiu removê-
la do seu lugar de repouso nas dobras da árvore que abrigava a entidade. Suas folhas
espinhosas pareciam assegurar a proteção do mundo físico em que vivia. A planta
maravilhosa irradiava energia enquanto caminhávamos de mãos dadas caminho abaixo
entre os cacaueiros, que pareciam ser pilares ladeando a entrada e saída de um mundo
mágico. Eu segurava a planta sagrada e nossos corações batiam em uníssono.

Aquele caminho sempre me trouxe surpresas agradáveis: cacaueiros, flores sorri-
dentes, pequenos gafanhotos pululando em todas as direções, diferentes tipos de mus-
go crescendo nas árvores e no seu topo, pássaros anunciando uma nova tarefa em suas
vidas cotidianas ou, à vezes, apenas anunciando nossa passagem pelo seu mundo.

Há alguns sinais de chegada a Água Grande: uma suave curva à direita no caminho,
o pedido de permissão de passagem às cobras. Um dia, Zack quase cumprimentou
uma cobra coral com seu pé descalço. Podia ter se passado num filme de Spielberg, ele
certamente ficaria encantado com o lugar.

Uma pequena piscina natural nos aguardava, a brisa soprava amena e pude sentir
a presença da minha velha amiga, que me esperava no seu aconchegante lar. Colhi um
pouco de água do rio e coloquei a linda flor num recipiente de cristal. Em silêncio,
aguardei mais instruções, enquanto o sol se infiltrava através das árvores e o som do rio
correndo pulsava como um código ininterrupto à energia primordial presente nesse
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lugar sagrado. Depois de uma hora, fui instruída a verificar o que estava acontecendo.
A flor começou a se abrir, tingindo a água com uma cor lavanda. Essa água foi separada
em um recipiente diferente e nova água do rio foi adicionada ao recipiente de cristal.
Desta vez, o recipiente foi colocado sobre uma pedra plana, que recebia um constante
fluxo de água da corrente do rio. O silêncio do meu corpo começou a ser substituído
pela energia que provém da expansão da consciência. Pouco a pouco, desloquei-me
para um novo estado de consciência e entrei em contato com o reino dévico.

Devo esclarecer aqui uma questão, que sempre surge como ponto de discussão
durante minhas palestras. Meu trabalho com essências está associado a uma vasta rede
de conscientização, conectado a uma inteligência mais sutil, trazendo mensagens de
harmonia, esperança e outras qualidades energéticas necessárias a um determinado
ciclo, proveniente de outras camadas imateriais.

Dois dos mais importantes livros que me trouxeram amplo esclarecimento, são A
Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins e Christopher Bird e O Tao da Física, de
Fritjov Capra.

Sentada junto ao rio, meu estado de percepção começou a mudar. Tornou-se mais
enfocado e, tendo entrado em harmonia com a energia que permite o contato dévico,
trouxe uma transformação sutil, que me permitiu entrar em contato com minha femini-
lidade. Abaixei-me para dentro do rio, sentindo a água nos meus joelhos. Comecei um
canto telúrico e senti a energia arquetípica primordial feminina incorporada no fluxo
das águas que banhavam minhas formas.

Desde o início dos tempos, a humanidade encontrou meios que permitiam a cone-
xão com aquilo que, hoje em dia, simplificamos por demais ao chamar de oculto. Todas
as culturas encontraram seus métodos de criar estados em que o indivíduo, ou a tribo,
pudessem se aproximar da criatividade, alguns usando alucinógenos, outros, respiração
prânica e cantos, sendo esses os estados que indicam o caminho para o despertar da
consciência e o aumento da percepção. Um dos estados primários está diretamente
atado ao aspecto feminino da criação, tendo recebido nomes como Astarte e Isis e, hoje
em dia, referimo-nos a Gaia. Foi esse o estado que incorporei.

Depois, levantei o recipiente e subi na pedra inundada de sol na beira do rio. Uma
pequena corrente de água, saindo da vegetação mais densa, corria ao encontro do rio
onde estava o recipiente. Meu corpo estava tremendo e uma divina força subiu aos
meus chakras superiores: incorporava os dois tipos femininos, que eram polaridades
arquetípicas unidas no que parecia ser um único coração batendo e continuando a soar
através do meu corpo como um canto primário. Senti uma pequena fissura se abrindo
no meu sétimo chakra. Era como se uma força tivesse feito suavemente uma abertura
em forma de cruz no alto da minha cabeça, permitindo o fluxo e o acesso ao Akasha, a
memória contendo toda a informação simbólica da história da vida.

Concentrei-me no meu coração e olhei para a pequena queda d’água no horizonte,
uma energia de luz colorida de lavanda elevou-se sobre a água e um grande portal,
verde e vibrante, abriu-se em torno dela.

Uma luz azul surgiu, como emanando do fluxo de água no seu curso ao longo do leito
do rio e comecei a chorar compulsivamente com a emoção que escorria dentro de mim
como um rio. A emoção estava relacionada à pura alegria do que estava sendo ofereci-
do. Tempo e espaço romperam seus limites e a descoberta de fazer parte do todo que
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era vida do Universo pulsava através do meu corpo e da minha mente, eu me sentia
verdadeiramente viva.

Tomei o recipiente nas mãos, consagrei-o ao sol e à energia da cruz ancestral, que
simboliza as quatro direções, representando a chave para a manifestação do despertar
da consciência que estava sendo incorporada na energia fluente da água. A essência
estava pronta.

“A primeira água separada”, disse a voz, “é uma essência por si mesma. As pro-
priedades dessa essência são as de abrir todos os pontos no corpo, a fim de prepará-
lo para receber e aceitar a energia curativa”.

É importante que essas duas essências, aquela que foi primeiramente separada e
aquela que foi colocada no recipiente de cristal, sejam apresentada em separado, como
Bromélia 1 e 2, pois a segunda essência atinge um padrão complexo quando usado em
níveis mais elevados de percepção.

Bromélia 2 é especialmente útil às mulheres, pois ajuda a eliminar barreiras, o que
é parte da idéia errônea da personalidade dual das mulheres, aquela da prostituta
lasciva e da pura e gentil princesa.

Devemos lembrar-nos de que fardos terrivelmente pesados e prejudiciais foram co-
locados nas costas das mulheres, tanto no Ocidente como no Extremo Oriente. Nas
civilizações antigas, especialmente aquelas que passaram de nômades para assentadas
para o cultivo de alimentos, a concepção de plantar sementes e deixá-las crescer esta-
beleceu o paralelo em plantar a semente masculina e deixar a criança crescer. O con-
ceito era o da mãe terra, aquela que alimentava e provia a continuidade da vida. Essas
sociedades antigas mantinham sacerdotisas em seus templos, cujas tarefas hoje seriam
confundidas com as de prostitutas. Na verdade, essas mulheres eram criadas e instruí-
das no templo, representando o laço que unia a humanidade aos deuses. Com a colhei-
ta, as oferendas aos deuses eram levadas ao templo e essas mulheres, sacerdotisas,
mantinham relações sexuais, abençoando a colheita. Era através dessas relações sexu-
ais que renovavam o antiquíssimo ciclo de plantar a semente para que pudesse ser
colhida a próxima safra. Essas mulheres não eram insultadas por suas sociedades. Não
eram vistas como pecadoras, nem eram punidas. Eram membros ativos e respeitados
de suas comunidades e serviam como elo de ligação com o mundo espiritual.

A situação começou a mudar para as mulheres com as rígidas religiões vindas do
deserto do Oriente Médio e logo, logo, as mulheres passaram a servir apenas como
receptáculos para gerar as crianças até o seu nascimento. A tribo precisava aumentar
seus membros; assim, a poligamia foi sancionada: ao homem era permitido ter mais de
uma esposa e concubina. A rigidez aumentou com o surgimento do cristianismo e os
antigos pais da Igreja reduziram o papel da mulher ainda mais, justificando seu papel
rebaixado com conceitos de pecado, culpa e, finalmente, incapacidade. A respeitada
mãe terra se fora e, no seu lugar, apareceu uma criatura que desviava os homens da
virtude e de Deus através de sua sexualidade, induzindo os homens à luxúria e ao
conhecimento carnal. “Mulher, teu nome é iniquidade”, foi uma das sentenças comumente
proferidas e assim se verificou o dano feito à psique das mulheres, pois elas logo passa-
ram a acreditar na difamação lançada sobre elas. Sua sexualidade era um fardo, algo
que permaneceria melhor ignorado e, ainda apenas há um século, as mulheres eram
criadas na crença de que relações sexuais eram um dever da esposa, mas uma mulher
virtuosa jamais sentiria prazer com elas. As mulheres assumiram uma personalidade
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dual, instalando-se o conflito no seu íntimo. O tempo traz mudanças e o pêndulo agora
volta ao ponto onde as mulheres aprendem a reintegrar esses dois aspectos díspares de
sua natureza. Não se trata, apenas, de feminismo, mas da restauração dessas duas
personalidades separadas, para que se una em um só ser feliz, removendo barreiras e
escudo construídos para autodefesa num mundo patriarcal e, ao proceder assim, remo-
ver também o medo, a culpa e a auto-recriminação. Esse processo de limpeza é ajuda-
do pela energia da Bromélia 2, permitindo a retomada do contato com a energia
positiva ligada à mãe terra, o aspecto lisonjeiro de ser uma componente feliz do todo e
bem-vinda ao todo, parte integrante da realidade do masculino/feminino, do yin/yang.

Zack e eu estávamos sentados nos domínios reconfortantes da Natureza, mantendo
silêncio durante várias horas, quando os sons do final da tarde encheram a mata, anun-
ciando a chegada da noite. O cair da noite anunciava a hora de partir; juntamos nosso
material e a preciosa essência, retornando ao caminho que nos levaria de volta através
dos portais, para onde a humanidade vivia suas vidas, um mundo que existia nas bordas
do reino místico da mata. Estávamos satisfeitos ainda que perplexos com o dia, que nos
havia provido de uma gama tão imensa de emoções e informações que precisaríamos
de um longo tempo para assimilar e compreender tudo aquilo que nos havia sido trans-
mitido.

É importante notar que essas duas essências, apesar de incrivelmente importantes
para romper as barreiras criadas pela humanidade, separando o mundo físico do espi-
ritual, não representam uma panacéia para todas as incoerências da vida e a infelicida-
de. Na verdade, são catalisadoras e terão efeitos diferentes em cada indivíduo, sendo
esses efeitos dependentes, em maior ou menor grau, do esforço físico e espiritual que
cada pessoa está disposta a investir no seu bem-estar pessoal.

Ao partir, ainda fomos a Água Pequena para banhar-nos e, ao nos aproximarmos
da beirada da mata, vi uma outra bromélia. Esta era amarela, parecendo emitir uma
intensa fonte de luz. Trocamos nossas energias e ela se apresentou como sendo a pró-
xima essência a ser produzida.

Sempre quando retornamos de um dia de trabalho, andamos a pé para melhor nos
adaptarmos à mudança brusca entre esses dois mundos. Ao longo do caminho, na
crescente escuridão, achei uma linda flor branca, cuja aparência e brilho lembravam
uma estrela.

Ao chegar em casa sempre me sinto como se tivesse acabado de caçar um javali,
carregando-o nas costas, ou ainda, como se eu tivesse vencido um dragão numa bata-
lha, tal como o personagem Bilbo Baggins, de Tolkein.

Ao entrar em contato com as outras pessoas da casa, dei-me conta do estado de
consciência totalmente diferente durante minha estada na mata. Os contrastes eram
tão marcantes e notáveis, que não pude evitar de sentir a energia e turbulência que
existia entre os dois estados de ser. A capacidade de me aperceber dessa turbulência
era o produto da percepção expandida. Voltei ao meu quarto e tomei uma longa e
demorada ducha junto ao lindo quartzo rosa que mantenho no meu box de chuveiro.
Mentalmente, revivi os eventos do dia, enquanto a água escorria ao longo do meu
corpo. Como poderia eu colocar em palavras tudo isso que me havia sido transmitido?
Este era o desafio da criação das essências.
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7

Celebração

Na manhã seguinte, telefonei para Thais, minha amiga e terapeuta floral, em São
Paulo, que deu apoio incondicional aos meus esforços desde o início. Sempre mantive-
mos um canal aberto entre nós e ela compreendia as qualidades vibracionais das essên-
cias. Era essa capacidade de comunicação e sua abertura individual que nos permitiu a
ambas examinar as qualidades de cada essência e achar meios de colocar em palavras
essas qualidades que poderiam, eventualmente, ser passadas para outros. A cada vez
que ela tomava a si uma das essências, parecia que elas se abriam para ela num novo
conjunto de processos, intimamente ligados ao trabalho no qual estava empenhada.

Minha viagem à Holanda estava para acontecer em agosto e eu levaria as cinco
essências que haviam sido produzidas e as integraria ao trabalho que estava sendo feito
nesse campo no exterior. Significava um certo desafio levar as essências da Mata Atlân-
tica ao Velho Mundo, fazendo parte dessa empreitada, também, juntar o Velho Mundo
ao Novo. A revitalização e a exuberância de uma floresta que era tão jovem quanto
velha.

Eu estava com a esperança de que a viagem coincidisse com o curso de Tanmaya.
Tanmaya produz essências do Himalaia. Bram o conheceu em 1994 numa conferência
na Alemanha e escreveu-me sobre esse encontro. De acordo com Bram, Tanmaya era
uma pessoa especial, gentil e espiritualizado, sendo muito cristalinas as essências que
ele produzia.

Numa manhã ensolarada de inverno, depois da chegada de Zack do Rio de Janeiro,
acordei com a certeza de que era tempo de retornar à bromélia. O tempo todo tive a
consciência de que, em outro plano, todas as preparações para a produção da próxima
essência estavam sendo feitas. Quando acordei, a junção desses dois planos de percep-
ção inundou meu corpo com adrenalina, impelindo-me à próxima etapa.

Eu a vi, esperando por mim, dentre as folhagens. Parecia uma fonte eterna de
suave luz. Sua postura era de majestosa simplicidade. Duas flores estavam bem próxi-
mas uma da outra no alto de uma árvore que foi fácil de subir. Uma estava em idade
madura, a outra era muito nova.
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Zack foi buscá-las sem dificuldade e fomos até Água Pequena com as flores, aguar-
dando instruções.

A água no recipiente de cristal cintilava e as duas flores pareciam estar se comuni-
cando uma com a outra. Comecei a dançar em celebração a elas e, depois de algum
tempo, vi uma bola de energia azul na ribanceira do outro lado do rio.

A orientação do reino dévico em relação à energia dessas duas flores fluiu com
clareza e precisão. Às vezes, quando passamos por um período de transição, nos encon-
tramos paralisados, deprimidos e ansiosos, ficando incapazes de nos comunicar com o
lado espiritual da nossa percepção, substituindo a verdade universal e a conscientização
pela lógica mundana resultante da realidade física, que também faz parte do nosso
cotidiano. Isto se deve a uma resistência auto-imposta, muitas vezes relacionada ao
medo da mudança. A essência Celebração ajuda nesse processo, a transição de um
estado de percepção para outro, permitindo-nos aprender a celebrar a vida cotidiana
sem medo. Confiança e alegria são os elos de ligação nesse estado e é esta a maneira
como a mente se conecta, sinóptica e espiritualmente, com a inteligência superior.

“Repare na folhagem e nas cores das flores, como variam do verde ao amarelo sem
rupturas, cromaticamente.” Uma das propriedades da vida das plantas, tal como ensi-
nado por Paracelsus, baseia-se na cor e na forma da própria planta. É através do
reconhecimento dessa graduação de cores que são indicadas as qualidades vibracionais
dessa planta e o uso que pode ser feito das mesmas com respeito ao nosso corpo e
espírito. Este é um exemplo de como a vida deveria ser, uma qualidade fluida. Somos
mestres e discípulos, aprendendo novas lições a cada momento. Por estar conscientes
de sermos discípulos e com o pleno conhecimento de que isto jamais deixará de ser
assim, sabemos que o mestre é alguém que sempre age como um discípulo. Colocado
de forma mais simples, quanto mais aprendemos, tanto mais percebemos quão pouco
sabemos. Apreender esse mecanismo interior é uma das lições essenciais do processo
da vida.

Fiz uma homenagem às flores em agradecimento à sua mensagem e, nesse momen-
to, senti meu sétimo chakra se abrindo ao cosmo. Continuei a vibrar nos terceiro, quinto
e sétimo chakras. O terceiro chakra está ligado ao nosso ego e tem a ver com a forma
como lidamos com o mundo exterior como indivíduos. A energia fluiu e equilibrou a
autoproteção do ego com a capacidade de abertura. O quinto chakra tem como função
habilitar nossa comunicação com o mundo exterior, sendo que a energia dessa flor
fortalece a autoconfiança, melhora nossa expressão e nos torna mais intuitivos. O séti-
mo chakra é o ponto central pelo qual a energia penetra e consegue emergir e onde o
aspecto da individualidade pode se conectar com o Universo. Assim, a harmonização da
energia desses três chakras permite que as informações sejam assimiladas e integradas
à totalidade do nosso ser. A essência dessa bromeliácea, que ativa a energia desses três
chakras, pode ser vista como cordas de um instrumento musical emitindo três notas e
essas cordas têm suas próprias vibração, tom, energia e fluxo, abrindo caminhos atra-
vés de barreiras – que são consequência de individualidade, segregação e medo – con-
duzindo em direção à luz e à harmonia, em direção à celebração da vida. Uma celebra-
ção que tem sua origem na percepção de que a dualidade, o começo e o fim, é verda-
deiramente uma coisa só e de que não há tristeza na mudança das estações, no fim da
vida ou, até mesmo, na passagem de uma realidade para outra.

Essa essência provoca dois movimentos, um centrífugo e outro centrípeto. O primei-
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ro, semelhante a um rodamoinho, revoluteia no sentido horário e ejeta para um plano
superior aquilo que deve ser removido ou limpo. O segundo é o movimento inverso,
que, como um sorvedouro, absorve luz e energia, trazendo-as para dentro do nosso ser
através do sétimo chakra.

Zack e eu nos levantamos e começamos a dançar. Celebrávamos o fato de estarmos
vivos. Logo fomos acompanhados pelos seres dévicos que forneceram a música para a
nossa dança.

Quando apanhei a essência, cantarolei uma canção que brotava dos seres elementais
da Terra. A canção era a seguinte:

Confiança e alegria
Vamos todos cantar.
Confiança e alegria
Vamos juntos celebrar.
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8

O Outro Lado do Atlântico

Ao longo do tempo, eu continuava a ponderar a questão de mestre e discípulo. Eu
me sentia como presa numa grande teia, às vezes lembrando do caminho, às vezes
perdida ao meio de decisões sobre a maneira de apresentar o meu trabalho. A grande
teia, bem sei, representa apenas os medos que estão em todos nós e a grande tarefa da
vida, sem dúvida alguma, está ligada diretamente à descoberta de que a mudança é
uma constante e que nos movemos, sempre, em função e em direção à harmonia.
Nossos sentimentos de ansiedade nada mais são do que indicadores que, de alguma
maneira, estamos em desequilíbrio e é nossa a responsabilidade de reconhecer isso e
encontrar o caminho para retornar à harmonia que nos permite o acesso à nossa cons-
ciência e a continuação do nosso desenvolvimento.

O caminho a ser seguido nunca esteve realmente muito distante de mim, mas a
maneira pela qual eu deveria apresentá-lo aos outros envolvia muitas coisas que eu
relutava em aceitar e que eu temia pudesse afastar-me do que eu sabia ser o mais
importante: manter minha capacidade de conectar-me facilmente com os aspectos dévicos
e espirituais do meu ser, aquilo que era tanto a razão da minha existência quanto a
chave para o meu próprio equilíbrio.

Enquanto eu preparava as essências, sentia as frequências felizes de sua energia
sendo redimensionadas do ponto de vista terapêutico. Estávamos felizes com a perspec-
tiva de viajar para além-mar naquela época do ano.

É interessante e cabe ser mencionado a essa altura, que a energia dévica que existe
em toda vida de plantas age diretamente sobre os sete corpos que residem dentro do
corpo humano. Esses sete corpos estão diretamente ligados aos sete chakras, que são
os centros energéticos dos sete corpos. Quando plantas são usadas de maneira terapêu-
tica, a energia da planta ressoa com a energia emocional e espiritual ligada aos sete
corpos, dependendo do tipo de identificação energética da planta específica e da iden-
tificação energética da pessoa específica, bem como da sua saúde emocional, física e
espiritual. Essa energia exerce um efeito de harmonização.

Tentem imaginar como eu me sentia, indo cumprimentar a pessoa que, para mim,
era um mestre. Eu estava indo ao seu encontro para apresentar o meu trabalho, o

MataAtlantica-Ago2011-001a126.pmd 23/8/2012, 09:4968



69

resultado daquilo que representava minha tarefa de amor. Enquanto o momento se
aproximava, meus sentimentos variavam entre euforia e ansiedade, apreensão e espe-
rança. Então eu respirava profundamente, encontrava meu eixo e me recompunha.
Assim foi até que, finalmente, o esperado dia chegou e já era a hora do embarque. O
processo pelo qual passei era como o da lagarta construindo seu casulo e depois emer-
gindo na transformação completada de uma borboleta. Foi totalmente catártico. Reen-
contrar Bram confirmou nossos muitos anos de fidelidade e conhecer Tanmaya repre-
sentou uma dádiva de luz. Tornei-me uma representante das essências da Holanda e do
Himalaia no Brasil, o que abriu ainda outras portas para mim. Principalmente a Holanda
saudou as essências da Mata Atlântica com amor.
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9

O Retorno e o Encontro
com a Grande Árvore

Tão logo voltei ao Brasil, retornei à Fazenda Capricórnio com as boas novas. Beijei
os cipós, corri pelo caminho e senti as águas de Água Grande chamando por mim.
Caminhei até a Grande Árvore, onde residia o filodendro que tanto havia ajudado o
meu amigo doente. Sentei-me e mergulhei em profunda meditação. Recebi orientação
para um novo projeto com essências, porém, com algumas modificações básicas. Teria
que ser trabalhado com energia tripla, três essências deveriam ser produzidas ao mes-
mo tempo. Eu deveria seguir as instruções passo a passo durante o processo, pois
estaria aprendendo a lidar com a energia da criação que envolve o casamento de luz e
sombra.

O mais espantoso era que a árvore me chamou para mostrar-me o que estava me
oferecendo. Uma pequena raiz, brotando de uma raiz ancestral. Eu seria capaz de
produzir a essência simplesmente mergulhando a pequena raiz na água, não haveria
necessidade de colhê-la. A própria essência se bastaria, sendo a pequena raiz o catalisador
do processo. Não haveria necessidade de cortar qualquer parte da árvore.

“As raízes das plantas têm uma função primordial no desenvolvimento da alma
humana. Trazem centralização, a fixação do conhecimento, o arraigar do processo.
Ajudam a descarregar o excesso de energias não harmoniosas.” Esta foi sempre a
orientação que recebi.

Agora estávamos lidando com o universo holográfico. Eu sabia que a pesquisa não
estava limitada a essências de flores, árvores, cipós e cogumelos, mas sim, que envolvia
um universo em que cada parte individual trazia a informação da totalidade. Tudo que
está vivo, faz parte de um todo maior. O que isto realmente significa é que, como um
holograma, qualquer parte de uma planta carrega dentro de si o todo. A projeção de
qualquer parte do holograma mostrará a imagem do holograma inteiro, ainda que nem
todos os detalhes sejam visíveis, e esta é a função da energia. Tudo o que é requerido,
é uma doação de energia. Isto era fascinante. Eu já havia estudado Paracelsus e Goethe
e acompanhei com grande atenção a obra de Richard Katz durante os seminários na
Califórnia, referente a assinaturas de plantas e as funções das flores como representan-

MataAtlantica-Ago2011-001a126.pmd 23/8/2012, 09:4970



71

tes da alma. Agora eu via que podia dar outro passo, seguindo minha intuição de que a
planta inteira podia ser usada, sem haver necessidade de corte e separação. Não há
necessidade de sacrificar uma coisa para merecer outra. Esta é a proposta do trabalho,
a mudança do paradigma.

De repente, voltei ao passado e visualizei meu amigo John, pronto para viajar ao
exterior, parado em frente à árvore, absorvendo sua força e fé e sendo revitalizado,
ganhando o equilíbrio necessário para descarregar o medo e a incerteza de enfrentar a
vida e reaver a saúde e – quem sabe? – confundir os médicos.

Trouxe meus pensamentos de volta ao presente e conectei-me ao cenário, esperan-
do o tempo para executar aquilo que tinha sido passado para mim na mensagem.
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10

Pyatã, Embó Rudá e Assá

Esse período da minha vida foi intenso e dramático. Eu me submeti a uma cirurgia
que drenou completamente as minhas forças e o que me manteve viva foi o elo que me
ligava ao ser da Grande Árvore. Conectei-me a essa fonte de vida e compreendi porque
meu contato anterior tinha sido possível. Eu também precisava muito dela.

Os dias se passaram e recobrei-me rapidamente. Eu já estava sentindo o chamado
da mata, quando Zack anunciou sua chegada. Apanhei o material – desta vez seriam
necessários três recipientes e muitos frascos – e no dia seguinte à sua chegada fomos
para a Grande Árvore.

Passando pelos portais da mata, tornou-se evidente como a energia yang crescia
dentro de mim. Quando chegamos a Água Grande, parecia que eu tinha dobrado mi-
nha altura física e meu estado de consciência estava em expansão. Comecei um canto
xamânico, vindo do meu íntimo, convocando todos os reinos dévicos a esse encontro.
Fui até junto à árvore e a abracei. Olhei suas grandes raízes e ouvi o chamado de uma
tênue voz, como se fossem batidas de coração. Ergui a pequena semente ao pé da
árvore. Minha mão pulsava com a orientação que recebia para o processo.

Enchi o primeiro recipiente com água fresca do rio. O céu era de um azul esplêndi-
do. Construímos uma escadaria de sete pedras, da base até a altura da pequena raiz.
Emborquei um recipiente sobre ela e deixei a semente perto da raiz em contato com a
água. Esperei em silêncio, observando e sentindo o pulso daquele pequenino ser, cheio
de vida, que estava em harmonia com a Grande Árvore.

A orientação fez-se ouvir: “Coloque um recipiente de água com a raiz mergulha-
da na água do pequeno lago, tocado pela amiga filodendro pendente. No segundo
recipiente, coloque água do rio e o outro filodendro, ligado à terra e também ligado
à Árvore. Esta é a fórmula para criar o caminho da energia tripla.”

Tudo em mim pulsava de vida e ficamos ali parados por uma hora, às vezes cantan-
do, às vezes completamente absortos em meditação e observação.

De repente, fui chamada para a Grande Árvore; acocorei-me sobre os calcanhares,
para observar o que estava acontecendo. A ponta da raiz pequena abriu-se e começou
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a beber a água, e a árvore começou a receber água, uma porção de água. Momentos
mais tarde, parecia saciada e satisfeita, devolvendo a água num fluxo de energia vital.
Logo a seguir, removi o recipiente e coloquei-o numa área que estava um pouco à
sombra, um lugar feito de terra compactada pelas profundas raízes da Grande Árvore.
Deixei o recipiente ali e recuei cerca de um metro. Senti como se estivesse recebendo
um instrumento invisível e continuei a seguir as orientações.

“Esse instrumento é para que você aprenda como trabalhar com luz e sombra,
sempre em harmonia e equilíbrio. Nenhuma criação existe sem esses dois aspectos.
Nas vibrações mais elevadas, não se utiliza nem se percebe mais essas qualidades
como dinâmicas opostas.”

No nível da consciência humana normal, são as leis da física newtoniana que man-
têm os padrões em equilíbrio e muitas sociedades ao longo de infindáveis anos de expe-
riência humana definiram essas leis em termos de dualismo, dando-lhes diferentes no-
mes. No Oriente era o princípio de yin/yang, masculino e feminino, luz e escuridão;
porém, essas definições não passam de simplificações limitadas à percepção
tridimensional. Na medida em que passamos para uma percepção mais profunda, em
que ocorre o despertar da consciência, esse dualismo desaparece e, em seu lugar,
surge uma singularidade que tudo abrange. É isso que a física quântica está trazendo à
realidade da ciência, onde tudo é uma multidão de sistemas integrados que se interli-
gam, desde o nível subatômico até o universal. Tal como a comunicação que existe
dentro da nossa sensitividade, isto ocorre instantaneamente, tornando a realidade ao
mesmo tempo individual e abrangente, promovendo a realização da natureza holística
da energia que vibra e flui eternamente.

Agora devo tentar explicar o inexplicável. Eu me afastei do recipiente conforme
fora instruída, e a distância era de cerca de um metro. Eu estava totalmente sintonizada
com os seres dévicos, que me forneciam a orientação para a transferência da energia
tripla. Então era como se eu estivesse usando um desses aparelhos para serem usados
na cabeça e que nos permitem fazer parte de um programa virtual, o tipo de programa
onde estamos interagindo com o enredo e nos visualizando como parte da animação
que se passa ante nosso campo de visão. Só que não havia esse aparelho e, ao invés,
um instrumento que se parecia com um controle remoto manual apareceu na minha
mão aberta. Não sou capaz de dizer se se tratava de um instrumento virtual ou real,
mas estava ali. E não era necessário que os seres me explicassem como usá-lo. No
instrumento havia dois botões e compreendi que um controlava a luz e o outro a sombra
e que eu deveria usar o controle para equilibrar luz e sombra em porções iguais, relaci-
onadas à energia que estava sendo emitida a partir do recipiente. Precisei de toda
minha concentração quando ativei os botões do controle, tentando equilibrar a energia
positiva e negativa, ou seja, luz e sombra em relação ao recipiente. O equilíbrio veio
com a sensação de paciência e amor que me estava sendo transmitida e também con-
segui compreender que esse grande esforço de criar o equilíbrio era parte do exercício
por meio do qual eu também estava diretamente envolvida na criação da essência.

Apanhei o recipiente, colocando a essência mãe em outra jarra e, depois, carreguei
o recipiente de cristal até o rio e o enchi com água fresca, levando-o de volta à pequena
raiz, que mergulhei na água do recipiente. Permaneceu ali, recebendo força vital.

Enquanto eu esperava, fiquei pensando sobre o aparelho de controle com os dois
botões que me havia sido entregue. Como relacionar-me com tudo isso? Parecia ter se
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tornado parte invisível da minha realidade e, apesar de não estar mais na minha mão,
eu podia fazer uso dele a hora que precisasse. Era uma ferramenta simbólica para criar
o equilíbrio de energia, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu trabalho com as
essências.

Não preciso dizer que nunca li a respeito, sequer ouvi falar de qualquer coisa pare-
cida com esse controle remoto para a produção de essências florais; no entanto, não
posso me furtar ao simbolismo desse instrumento e do seu propósito, fazendo pouca
diferença se esta era minha própria manifestação de como adquirir equilíbrio. Não
havia nada mais a fazer do que aceitar o que me tinha sido revelado, aceitando-o como
uma verdade. Eu sabia, apenas, que estava totalmente aberta a essa conexão com a luz
e isto tinha de ser aceito tal qual era.

Essências florais têm sido usadas desde os primórdios da civilização e têm feito parte
da medicina herbácea dos chineses por milhares de anos, mas há pouca coisa escrita a
respeito e, em sua maior parte, esses fragmentos de conhecimento foram passados de
uma pessoa à outra, primeiro, por tradição oral e, depois, em livros. Eu tinha certeza
de que a maioria daqueles que criaram essências no passado, aprenderam os processos
do mesmo modo como eu estava fazendo hoje, através do contato com o ser que é a
própria alma da energia que faz parte do universo. Parecia não haver razão para tentar
definir a realidade que, em si mesma, era a verdade. Eu estava aberta à conexão que
incorporava a própria luz e essa luz era uma bênção que deveria ser valorizada e
expandida a cada dia da minha vida.

Não me distraí por muito tempo com minhas reflexões. Teria sido impossível, mes-
mo que o quisesse. Tudo em torno de mim cintilava e constantemente estava acontecen-
do alguma coisa. Depois, o sol acendeu o segundo recipiente com a raiz conectada à
terra. Começou a brilhar, metade numa luz prateada e a outra num fulgor totalmente
dourado. Prata e ouro! Olhei para Zack em êxtase. Sacudi minha cabeça, para ter
certeza de não se tratar apenas de uma ilusão ótica. Não, não era. Era pura alquimia.
A segunda essência matriz estava sendo criada e, mais tarde, receberia o nome tupi-
guarani de EMBÓ RUDÁ – broto do amor.

Fui até a terceira essência, a raiz aérea Amiga. Senti enorme paz e gratidão por
esse ser vivo. Fisicamente, eu me encontrava no meio do triângulo de energia e perce-
bia tudo sensorialmente. Voltei ao primeiro recipiente, que, estava agora, transbordan-
do da energia vital da árvore. Peguei-o e coloquei-o sobre um ramo alto de uma árvore,
onde os raios do sol brilhavam intensamente. Senti estar bem no meio do triângulo de
energia e uma imensa onda de força me inundou. Senti amor, gratidão, relaxamento e
uma conexão total com a força vital do arquétipo da terra.

Esperei por um tempo e depois comecei a juntar as essências, envolvida por dentro
e por fora pela atmosfera produzida pela energia tripla. A EMBÓ-RUDÁ foi a primei-
ra; PYATÃ – que significa força em tupi – foi feita das três essências do triângulo,
adicionada em proporção menor à primeira essência da pequena raiz da árvore que
havia sido separada e posta de lado – o componente de luz/sombra necessário para a
manifestação da criatividade.

Finalmente, lá estava a ASSÁ – representando purificação, uma mistura das três
essências fundamentais, que trabalha sobre a vítima interior. Devemos lembrar que
cada pessoa tem como parte de sua unidade individual o aspecto da vítima interior. Essa
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vítima é aquela parte de nós mesmos que grita que o mundo é desleal e se coloca contra
nós, que somos dignos de piedade e que ninguém nos entende, permitindo que sinta-
mos pena de nós mesmos. Uma de suas manifestações é o consumo de células sadias,
transformando-as em células cancerosas. É essa vítima que se cria e se alimenta de
desequilíbrio, depressão e infelicidade.

Essa essência é excelente como preventivo, por limpar e purificar nódulos e crista-
lizações de energia que se acumulam e impedem a expressão plena do indivíduo, de-
sarmando a vítima interior.

Estava ficando tarde. O processo todo foi muito intenso, requerendo total concentra-
ção e todos os canais sensoriais estavam potencializados. Começamos a nos aprontar
para deixar Água Grande. Agradeci a natureza pelos presentes do dia e pela grandeza
de suas forças. Eu me sentia sintonizada e em harmonia com cada pedra pela qual
passava enquanto deixávamos a mata encantada.

Passando pelo primeiro portal, vi um ser num pé de cacau, cuja beleza emanava
puro amor! Era um líquen verde, de uma tonalidade muito especial e cuja essência era
feminina. Ajoelhei-me perante ela e senti sua energia penetrando meus chakras e ex-
pandindo meu coração numa frequência muito sutil. Sutil, porém, intensa.

Olhei para ela com reverência e o estado de amor permaneceu comigo durante
toda a caminhada para casa. Eu sabia que devia aguardar um sinal para a produção de
sua essência.

Zack e eu caminhamos de volta para casa e senti como se minha força interior e o
tamanho do meu corpo tivessem dobrado de novo. Comemos com apetite e tomei uma
bela ducha. Eu não desejava outra coisa senão repassar em silêncio os acontecimentos
do dia, para que eu pudesse registrar com clareza a experiência que vivera.

Fui ao meu quarto aconchegante e preparei-me para entrar no chuveiro, onde meu
quartzo rosa me aguardava. Coloquei minha cabeça sobre ele, enquanto a água quente
escorria docemente sobre meu corpo, envolvendo-me. Soltei-me às sensações físicas
das emoções do dia. Senti-me como uma raiz feminina, sensual, querendo penetrar a
Terra num ato fálico, masculino. Essas essências equilibraram por completo minhas
polaridades e o controle remoto virtual que havia sido dado para mim tinha uma função
específica em relação a esse assunto. Havia qualidades andróginas, essências para o
equilíbrio energético do masculino e feminino.

Saí do banheiro, me alastrando pelo meu quarto como se fosse uma raiz. Minhas
extremidades pareciam querer expandir-se e eu estava em total conexão com a EMBÓ-
RUDÁ, sentindo a energia criativa da PYATÃ e a gratidão pela vida da ASSÁ. Nesse
momento, Zack entrou e disse que se sentia muito sensível e aberto. Reunimos as
essências e começamos a discutir tudo que havíamos experimentado e sentido, refletin-
do sobre cada momento.

Durante todo o processo da produção dessas essências, a presença da força dévica,
intrinsecamente ligada à formação da Mata Atlântica, esteve presente e ativa. Nessa
força, eu podia sentir a ancestralidade da mata e dos indígenas que a haviam habitado
durante séculos. A energia portava sua sabedoria atemporal baseada no relacionamen-
to xamãnico com os elementos – terra, fogo, água e ar. A conexão da minha própria
alma com essas matas convocou-me a estudar e examinar de forma mais profunda as
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muitas raízes que formam o sistema de interligação da floresta. Eu tinha perfeita cons-
ciência de que se tratava de tesouros virtuais da cultura milenar dos indígenas e parte
integrante do sistema orgânico para a cura de doenças e a restauração da harmonia
com o meio ambiente. Eram os filodendros aéreos ou as grandes raízes de árvores já
maduras, rebentos desse grande útero, nosso planeta Terra, concebidos para nos con-
fortar.

Foi a mata que me instruiu a dar nomes em tupi-guarani às essências que estavam
sendo produzidas e o meu próprio profundo respeito por essas pessoas eternas, que
viveram suas vidas sob o dossel do verde doador de vida e que sempre estiveram em
contato com a Terra, reconheceu a validade dessa solicitação.

Naquela noite ingeri algumas gotas de ASSÁ e entrei em contato profundo com a
vítima interior que impede o crescimento, embaralha a visão e gera doenças
psicossomáticas. Essa essência purifica esse processo e transmuta o sentimento do ‘ai
de mim’. Mergulhei profundamente nessas questões e, ao amanhecer, senti-me renova-
da, tendo atravessado os portais da resistência e passado para a luz.

Era final de setembro e decidi retornar à Holanda e à Bélgica em início de novem-
bro, para rever Tanmaya e para levar as novas essências comigo, a fim de fertilizar o
solo europeu com as qualidades energéticas da Mata Atlântica.

Durante esse tempo, eu podia sentir a produção das essências num plano imaterial.
Pensei a respeito da questão das energias sutis e de quão intensas podem ser suas
manifestações. Este planeta e tudo que existe na Natureza são grandes provedores e a
frequência de sua energia é a mesma que alimenta aspectos emocionais do corpo
humano, como se fosse prova viva de que a natureza e a humanidade são seres simila-
res.

A viagem para a Europa me trouxe experiências intensas, cheias de atenção,
discernimento e aceitação do amor incondicional. Conheci uma terapeuta holística que
me ajudou no desenvolvimento de certos potenciais de trabalho. Essa pessoa levou-me
a um hospital mantido pelo governo. Foi nesse hospital para deficientes físicos que
trabalhei com minhas mãos e com as essências vibracionais de uma maneira como
nunca antes experimentara ou achara possível. Houve momentos em que usei o que eu
havia aprendido sobre luz e sombra, como para não perder meu eixo central com
respeito àqueles que eram pacientes. Esse trabalho era uma experiência de amor in-
condicional, incondicional na medida em que, como logo pude perceber, havia um elo
que interligava o líquen com o qual eu estivera em contato na Mata Atlântica antes da
minha viagem à Europa, com as essências e a utilização da ‘imposição das mãos’, um
elo que cruzava o tempo e o espaço, do universo à mata, da mata ao hospital, do
coração ao coração. Eu tinha consciência das trilhas cromáticas de energia de luz pas-
sando das minhas mãos aos corpos dos pacientes, mas a trilha de energia estava ligada
ao líquen, à minha mente e ao espírito incorporado neste lugar de pouca esperança.
Parecia cortar de través as ondas de desespero e doença e eu sabia que havia sido dado
um passo adicional, tanto no meu trabalho quanto na minha própria percepção. Havia
a certeza de que uma nova essência seria feita desse líquen, cuja energia tinha tanta
força que o contato já havia sido feito com meu próprio ser e estava se manifestando
através dessa experiência no hospital. A lição não foi a de uma conscientização intelec-
tual, mas sim, uma de elos e laços que se uniam a outros, que é onde reside o conheci-
mento e a harmonia.
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As novas essências da Mata Atlântica foram bem recebidas na Holanda e pude fazer
um trabalho importante, um trabalho que era tanto coletivo quanto pessoal. Reuni as
essências do Himalaia, da Holanda e do Brasil, mostrando às pessoas a função energética
de cada sistema. Tanmaya e eu sentimos a necessidade de trabalhar juntos na produção
e tive clareza sobre a importância que isto teria durante a transformação da consciência
planetária, a transformação da tridimensionalidade à tetradimensionalidade. A
tridimensionalidade é uma função objetiva do estar vivo no planeta. É um estado limita-
do e incompleto, que tem sua limitação delineada por nossos sentidos físicos e é um
processo de desaprender, devido a nossa interação com a vida consciente. Comemos,
dormimos e lidamos com nossos sentidos físicos primários e nossa percepção é igual à
nossa visão, tridimensional. Percebemos apenas um pouco dos aspectos do nosso ser
ligados ao nosso subconsciente, onde se situa a conexão à realidade holística. Este lado
da nossa natureza foi recalcado, mesmo nesta nossa era mais esclarecida, evoluindo
para pensamentos dogmáticos que, ao invés de expandir, limitam a consciência da
humanidade.

Somente na segunda metade do século XX, a capacidade humana de tocar a alma
esotérica passou a desvencilhar-se da prisão e querer irromper para a luz. Manifesta-se
em um novo interesse pela ecologia, um afastamento do materialismo engendrado pela
revolução industrial e, é claro, no fantástico avanço no conhecimento da física quântica.
A necessidade é tão grande, que há um retorno a religiões tradicionais na tentativa de
fugir do desespero de sermos incompletos, de sermos tridimensionais.

É o avanço para a tetradimensionalidade, ou seja, o despertar da consciência, que
nos leva de volta àquilo que sempre foi parte integrante de nossa natureza. Meu traba-
lho com essências vibracionais estava acompanhando essa metamorfose e eu estava
certa da minha função nesse processo, tentando trazer qualidades fundamentais ao
plano material, que permitiria o alinhamento correto para a entrada na quarta dimen-
são da conscientização, utilizando as essências vibracionais como pontes de luz para a
imaterialidade.

Formei alguns pequenos grupos de estudo das essências e começamos a criar um
campo muito positivo formado pela aura do grupo. Eu já estava sentindo chegar o dia
da produção da essência que se deu a conhecer a mim quando eu estava deixando a
mata, depois de trabalhar com a essência-mãe triangular. Daquele líquen seria criada
uma essência feminina de grande amor. Eu sentia as ondas se expandindo no meu
coração e sabia que era tempo de começar, de dar início à produção.
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11

Moara

Numa manhã ensolarada, saí de casa sozinha e fui até a Fazenda Capricórnio. Zack,
que estava no Rio de Janeiro, não podia vir a Ubatuba e o dia do alinhamento havia
chegado. Um amigo que estava hospedado na nossa casa, teve a gentileza de me dar
uma carona até a fazenda.

Chegando lá, encontrei-me ante uma situação inusitada. Zack sempre me havia
ajudado com a polarização e estabelecia a rota das minhas ações de uma maneira
muito objetiva, afinado com a intuição. Isto era um novo começo, onde eu percebia que
não requeria mais a assistência de outrem, que eu estava e sempre estivera acompa-
nhada em cada visita à mata. Nem eu estava sozinha, nem eu estava sem recursos
internos para prosseguir. Zack havia sido um companheiro complementar de amor e
compreensão, que acrescentara seu amor e sua força aos meus e que adicionara beleza
e harmonia ao trabalho. Não havia espaço para questionamentos nesse processo, pois
durante o próprio processo, todas as questões são respondidas. São muitas as vezes em
que recebo orientação, mas ajo de uma maneira aparentemente ilógica, sem base
racional. Quando isto acontece, cedo a todos os instintos primários e aguardo o quebra-
cabeças se resolver, sem forçar uma solução baseada apenas em raciocínio.

Estou consciente de que essa maneira de trabalhar é pouco usual. Muitos produtores
de essências florais utilizam dados fitoterapeuticos, análises sobre assinaturas de plantas
feitas por Paracelsus e Goethe, que são totalmente corretos e comprovados. Enquanto
eu também tinha estudado essas técnicas, descobri que, para mim, é necessário seguir
minha intuição, a qual está diretamente ligada à minha capacidade de contatar os
reinos dévicos que me fornecem orientação.

Ao tomar a decisão de dedicar-me às essências vibracionais, procurei por informa-
ções mais detalhadas sobre o assunto. Familiarizei-me com o trabalho do Dr. Bach em
1991 e resolvi ir até a Califórnia para estudos suplementares relacionados às essências
florais. Deixei o Brasil, buscando esse conhecimento que está ligado à medicina
vibracional. Porém, eu também estava ciente de que não deveria permitir que esse
novo aprendizado modificasse os métodos através dos quais me havia sido revelado o
conhecimento e doada a percepção do próprio ser e do mundo da Natureza. A
racionalidade e o procedimento cartesianos não eram para ser descartados, mas sim,
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deveriam ser usados como mais uma ferramenta para aumentar meu conhecimento,
devendo ser incorporados à metodologia para assegurar uma perfeita compreensão da
minha interpretação pessoal, bem como o discernimento de tantos outros que procura-
vam essa forte energia orgânica para a cura. O contato com o reino dévico seria sem-
pre o elo de ligação que me forneceria orientação para o meu trabalho.

Agora eu estava sozinha. Olhei em torno e comecei a rir. Nesse momento, solidão
era a única coisa que, decididamente, não existia. Não havia razão para preocupar-me.
As árvores balançavam suas folhas na dança amorosa com o tempo. Os pássaros canta-
vam para as flores. Comecei a andar. Pude sentir a força vital de todas as árvores, cada
uma um indivíduo, suas personalidades singulares, contudo, partes integrantes de toda
a mata. Havia uma expectativa em todos nós. Era um momento especial na vida daque-
les líquens, com suas texturas verde cristal, em constante intercâmbio com os seres
presentes. A folhagem dos cacaueiros cintilava e aproximei-me de um, que me atraía.
Recolhi esse pequeno ecossistema, cujas pequeninas plantas cooperavam e criavam
conjuntamente, depositando-o no recipiente de cristal, totalmente envolvida com a ex-
periência.

Desci para Água Pequena e coloquei o recipiente ora cheio na ribanceira do rio
Indaiá. Afastei-me um pouco da ribanceira e deitei-me no chão. Eu quis controlar o
processo, mas ondas brotavam e se expandiam circulando no meu coração, fazendo
cessar todos os pensamentos. Respirei profundamente e entrei em contato com meus
desejos mais íntimos, a energia irrompia sob véus, afastando-os e clareando a minha
visão. Eu aspirava e expirava, as ondas me inundando, causando um enorme desejo de
falar com Tanmaya, de ouvir sua voz.

Enquanto esse desejo continuou a crescer dentro de mim, eu seguia as instruções
que me estavam sendo transmitidas, permitindo que todos os sentimentos que estavam
aflorando tomassem forma e se expandissem. Revi situações em que eu havia transcen-
dido o amor pessoal passando ao amor incondicional. Aproximei-me do recipiente e
tive a sensação de abrigo. A essa altura, não havia mais atividade mental e senti um
canal se abrindo no âmago da minha alma. Horas se passaram e os líquens pareciam
dançar para o vento sobre a água. A harmonia do ecossistema emanava e achava
ressonância nos elementos em volta.

Misturei-me a eles e à Natureza em torno. Senti a presença de Deus em mim e em
tudo, e tudo pulsava no ritmo da vida. Olhei para os líquens, que se assemelhavam a
uma escadaria para um céu interior. Deixei que a atmosfera me invadisse completa-
mente e levantei-me lentamente para receber a essência mãe.

A paz era imensa. Agradeci às divinas árvores e coloquei os líquens de volta a seus
lugares nas árvores, para que pudessem continuar sua jornada pessoal.

Foi então que me dei conta de ter esquecido algumas ferramentas básicas em casa.
Deixei o recipiente com a essência mãe com os líquens ao pé de um cacaueiro. Nesse
exato momento, José Amaral, que chamávamos simplesmente de Zé e que era um
amigo fotógrafo, sempre pronto para me atender quando lhe pedia fotos de plantas, e
Irene, uma velha amiga do grupo, chegaram para um mergulho no laguinho de água
fresca. Pedi que me levassem de volta para casa. Ao correr escada acima, o telefone/
fax tocou. Tentei dar o sinal de resposta, mas parecia haver um problema com o fax e
meu coração começou a bater descompassadamente. Quando finalmente escutei a voz,
mal pude acreditar. Era Tanmaya, de Hongkong. Ele estava sentindo minha falta. Con-
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versamos e contei-lhe sobre a essência que estava produzindo e como a maioria dos
meus mais profundos desejos estavam se realizando. Quando desliguei, eu estava em
estado de graça.

Como que flutuei de volta à fazenda. Quando apanhei o elixir, a mensagem dévica
relatou que o que havia acontecido com Tanmaya fora a dádiva; sempre quando um
desejo emana do coração, ocorre uma ressonância no Universo – receptividade e
sincronicidade.

Todo meu ser estava sorrindo e me senti una com minha alma. MOARA – ou seja,
paz, em tupi – foi o nome escolhido para expressar esse sentimento e foi o nome dado
à essência.
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12

Seiva

Chegou o mês de dezembro e, para mim, o trabalho era como se fosse um corpo
energético consistente. Steve Johnson, o co-criador das essências do Alasca, encontra-
va-se no Brasil para alguns cursos. As avaliações que fez das essências que produzi
deixaram-me muito contente; ele sentiu que sua qualidade portava a pura alma da
Mata Atlântica. Formei alguns grupos para mostrar o trabalho e muitas pessoas conse-
guiram identificar-se com ele. Muitos terapeutas começaram a usar as essências em seu
trabalho de cura e isso deu início a uma corrente de suporte muito positiva. Durante os
breves cursos, usei a técnica de projeção de slides para que as pessoas pudessem
vivenciar melhor a qualidade das essências. Esta era apenas uma outra forma de forne-
cer a mesma energia e serviu como uma metodologia para os passos iniciais de abrir
níveis de comunicação, tanto entre mim mesma e aqueles que frequentavam os cursos,
como dos participantes para consigo mesmos.

Um pouco antes do Natal, fui até o sítio em Cunha para passar os feriados e mergu-
lhar na Natureza. Ao chegar, toda minha atenção se concentrou nos pinheiros ao longo
da estradinha que levava à casa. Havia centenas deles, apontando o céu majestosamen-
te. O dia da chegada sempre está repleto de pequenas atividades. Foi desfazer as malas
ao chegar da viagem pela rodovia, arcar com a mudança de energia enquanto eu me
afastava das grandes concentrações populacionais urbanas, receber a energia emana-
da pelo ar puro e pela Natureza. Depois vinha o cumprimento aos membros da família
que já haviam chegado antes e, é claro, a necessidade de refazer minhas próprias
energias com a alimentação saudável do campo.

No dia seguinte, na frente da casa, um pessegueiro carregado de frutas e transbor-
dando de seiva deixou-me maravilhada, em total veneração. No ano anterior, eu havia
ficado bastante triste que as galinhas e os patos tinham devorado tudo que brotava nos
meus canteiros. Agora o pessegueiro atendeu com uma brilhante resposta às minhas
reclamações de não ter havido frutas. Este ano havia três vezes mais frutas do que em
qualquer ano anterior, não apenas o suficiente para o consumo das pessoas do sítio,
mas também os animais podiam se abastecer. Durante vários dias o âmbar cristalino
apareceu e pediu-me para fazer uma essência desse momento fértil.

A lua surgiu, cheia e redonda de força. Quando andava alta no céu, apanhei a seiva
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e deixei-a no gramado para receber as bênçãos do lugar ao longo do dia seguinte. O sol
brilhava suave e a brisa era refrescante.

 Senti-me de volta ao ventre materno, olhando a natureza como um abrigo e um
provedor. Meus pensamentos se ocuparam da maternidade. Encontrei feridas, situa-
ções traumáticas profundamente enterradas nas células do meu corpo. Mas não me
traziam tristeza.

Encontrei o equilíbrio, confirmando a abundância em torno de mim, eliminando a
bagagem que eu estivera carregando ao longo dos anos. Sorri, ri e cantei. Fui fisgada
pela fertilização e impregnação de vida.

Durante toda a tarde deixei o recipiente envolvido pela luz especial. No final da
tarde, o sol e a chuva finalizaram o trabalho e a força da essência tinha incorporado
esse amor. Transmutar a dor com abundância, curar sem entrar na crise do sofrimento,
esta era a mensagem da SEIVA.
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13

Ybá e Ararybá

Tomei a Seiva por vários dias, enquanto as araucárias continuavam a chamar-me
para um diálogo. Meditei com elas em diferentes lugares. Emanavam círculos de ener-
gia e, durante um ciclo lunar, sintonizei-me com essas árvores verdes, cuja essência era
um ser de luz e sabedoria. Seu movimento natural ao sabor do vento e a expressão do
seu desenho contra o céu ensinavam a lição de nos abrirmos, tanto para dar quanto
para receber as doações de energia no plano material. Essas árvores são como antenas
de recepção e, simultaneamente, são elementos de grande proteção. Têm a força das
pirâmides, captam a confluência da energia e são receptáculos do imaterial.

A lua cheia se aproximava e novamente eu sentia a adrenalina da criação pulsando
através do meu corpo. No ápice dessa sensação, uma hora antes do pôr-do-sol de uma
tarde de janeiro, aprontei-me para sair e procurar o lugar ideal para a feitura dessa
essência. Saí por uma das porteiras, onde se encontram lindas árvores. Quando alcan-
cei o lugar que me parecia ideal, uma belíssima bromélia acabava de cair do alto dos
pinheiros, chamando-me. Era realmente muito bonita. Folhas verde escuras com um
cabo vermelho no meio feito uma tocha e pequeninas flores amarelas dispostas em
torno, se expondo ao mundo. Ao mesmo tempo, havia caído um fruto da árvore, o que
certamente não se deu por acaso.

Recebi a orientação para começar a produção da essência com essa flor. Respirei
fundo e olhei para os pinheiros, sentindo a emanação positiva. Não removi a bromélia
do lugar onde havia caído. Simplesmente a aconcheguei dentro do recipiente de água
limpa. Não havia necessidade de cortar as folhas, deixei-as intactas.

Então, um intenso processo teve início em mim. Senti o primeiro chakra se abrir em
fogo, irradiando essa energia através dos outros chakras para o coração. O primeiro
chakra básico pulsava a mensagem clara de que a pequena tocha de fogo sugava a
energia do primeiro chakra do universo, o fogo criativo.

Aquela bela flor permaneceu ali, no lugar onde havia caído, até o dia seguinte,
quando retornei por volta do meio-dia. Estava resplandecente e deixei a essência mãe
num frasco junto à bromélia por mais algumas horas.

 No final da tarde fui buscar mais água fresca e levei-a até os pinheiros. Dei-me
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conta de que eu me encontrava no centro de um círculo formado pelos pinheiros, pelo
menos, foi essa a sensação. Meu estado de consciência se aguçou. Imediatamente, veio
a orientação: “Procure uma Araucária macho e mergulhe um de seus ramos na
água. Depois, coloque a bromélia ali também, com o fruto no fundo, ao lado da
flor.” Agora, eu precisava achar a árvore. A noite se aproximava e a energia feminina
da bromélia iria polarizar-se com a energia masculina da árvore.

Andei em direção à casa e percebi um portal de energia, uma força formada sutil-
mente por um pinheiro masculino e um feminino. Procurei um galho mais acessível e
um suporte adequado para o recipiente. Quando estava no devido lugar entre os ra-
mos, fui buscar a bromélia e o fruto da árvore.

Não me perguntem como foi possível ajeitar tudo dentro do recipiente, mas funcio-
nou, sem que fosse necessário fazer um só corte. Esperei pela lua e uma fina garoa
abençoou nossos esforços. A chuva adora participar desses processos. Nessa noite fui
dormir em paz, sabendo que os espíritos da mata estariam protegendo o recipiente.

Acordei com o sol, seus raios atravessando as aberturas da minha cortina. Bem
acordada, levantei-me e, antes de qualquer outra coisa, saí da casa para ver o que
estava acontecendo. Caminhei até o pinheiro, sentindo a pulsação regular do seu ser. E
veio a orientação: “Agora, procure uma árvore fêmea e repita todo o processo com o
galho, a flor e o fruto”. Dei alguns passos e, no interior do portal de energia, lá estava
a árvore fêmea. No entanto, os galhos eram muito altos. O que fazer agora? Coloquei
o recipiente no chão e os reflexos dos galhos apareceram na água. Eu não tive dúvidas.
A projeção também servia para o alinhamento.

Sentei-me para observar o processo e entrei num estado de grande clareza mental,
começando a formular a estrutura do meu trabalho com essências em termos profissio-
nais. De como eu tornaria o projeto viável e de como transformar idéias em atitudes
manifestas. Percebi que todas essas ramificações de pensamento lógico sob intuição
eram o desejo daquela árvore. Uma faísca do fogo criativo crescendo em chamas, isto
era fornecido pela bromélia. O fruto se faz presente como símbolo da realização desse
ciclo.

Respirei profundamente. Uma vez, duas, três vezes. Saí para um passeio, enquanto
as informações escorriam como areia numa ampulheta. Numerosas possibilidades me
ocorriam relacionadas ao desempenho do meu trabalho. Voltei ao pé da árvore com
caneta e papel para tomar nota do que estava por vir. Demos a esse lugar o nome de
Vale dos Vaga-lumes, pois à noite costumávamos admirar o espetáculo da revoada
desses insetos mágicos. Sua coreografia é como uma sinfonia no espaço e, ao observá-
los, nós nos perguntávamos se as estrelas não seriam senão furinhos no cortinado da
noite.

Mais tarde, vieram as instruções: “Leve o recipiente até o pinheiro pequeno, jun-
tamente com toda a sua crescente força. Adicione a flor e o fruto ao ramo dentro do
recipiente.”

Já não haveria problemas com a altura dos galhos. Tratava-se de uma árvore jovem,
vigorosa e feliz e toda sua vitalidade estava sendo descarregada para dentro da água.
Deixei o recipiente imerso nessa atmosfera vibrante durante várias horas. Permaneci
sentada ao seu lado durante quase todo o tempo, organizando meus pensamentos,
meditando sobre meus sentimentos e vibrando com a vida. Refleti intensamente sobre a
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questão das polaridades do trabalho criativo, um assunto que sempre era evocado du-
rante o processo de criar uma essência. Temos uma visão bastante distorcida a respeito
do que é bom e mau e essas opiniões impregnam nossa memória celular. A memória
celular se assemelha à memória num nível mais minudente, de partículas, tal como a do
DNA, quando após as primeiras oito divisões de reprodução, as partículas parecem
saber que a partir de agora deverão formar tipos diferentes de células, algumas se
tornando células cerebrais, outras, células do cabelo, da pele ou do coração. A memó-
ria celular não está limitada à dualidade, aquela da luz e da sombra, mas sim, é uma
manifestação da percepção instantânea de ser uma parte singular do processo global,
em que cada aspecto, cada célula é, simultaneamente, única e específica. Luz e som-
bra, masculino e feminino, representam apenas as polaridades que criam a vida. Rom-
per com conceitos arcaicos é fundamental para podermos alcançar um nível mais ele-
vado e um ciclo de conscientização onde a presença é a condição sine qua non para a
existência, assim como a divisão de células é a condição para o crescimento do corpo.

O medo de confrontar a moralidade estabelecida se cristaliza em padrões rígidos de
comportamento. Acreditarmos estar ligados a planos e dimensões imateriais ajuda-nos
a formar, durante nossa existência temporária, nossas vidas pessoais e a construir, como
um todo, o desenvolvimento da consciência planetária. O medo cego inerente ao ser
humano impede a manifestação dos nossos potenciais.

Recolhi a essência mãe no final da tarde e, em seguida, comecei a estruturar meu
plano de ação para as próximas etapas do meu trabalho. Ao mesmo tempo, continuei
a receber informações das duas essências recentemente feitas; a bromeliácea – como
uma tocha ao conectar-se com a vontade, a energia primária da vontade – recebeu o
nome de YBÁ, o fogo primordial em tupi-guarani. Já a essência feita da bromélia (Ybá),
dos três pinheiros e de um dos seus frutos foi denominada ARARYBÁ, ou seja, Luz e
Fogo combinados em um só padrão de energia fluente.
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Estruturação do trabalho

Voltei a São Paulo em fevereiro de 1995 e dei andamento a todas as providências
burocráticas necessárias para o estabelecimento de uma empresa que me permitisse
operar no plano físico/material da sociedade organizada. Meus amigos me deram assis-
tência permanente e senti o apoio confiante dado pelas essências matrizes.

Bram chegou em março da Holanda para seus cursos e sua vinda manteve-me
ocupada. Ajudei a coordenar os cursos e o trabalho foi bem aceito. Esses eventos foram
o auge de um sonho que durou quatro anos. Ele levou vinte conjuntos de essências da
Mata Atlântica de volta na bagagem e, a cada vez que o oceano era cruzado, estávamos
um passo mais próximos do nosso objetivo. O Velho Mundo necessitava da exuberância
natural do Novo Mundo e fertilizaria o solo para a realização do nosso projeto.

Em junho participei de uma Conferência sobre Essências Florais e apresentei um
tema controverso: Pontes de Luz no Processo de Cura com Essências Vibracionais –
Astrologia, Xamanismo e Criatividade.

A dissertação usava a astrologia como sistema para compreender a energia dos
quatro elementos (fogo, terra, água e ar) que perfazem nosso mundo evidente, de cujo
espelho necessitamos para poder entender nossa existência. Também falei sobre o
trabalho com xamanismo, sobre o contato com forças naturais, trazendo-as ao plano
físico, provendo sinais, desbloqueando e limpando os pontos de energia, tanto do corpo
quanto da aura.

Na astrologia, tanto quanto na prática do xamanismo, instrumentos de luz são im-
portantes no atendimento de pacientes com essências vibracionais, pois ajudam o des-
pertar da consciência durante os processos de transformação, no encontro do conheci-
mento pessoal com o acesso à sabedoria da Natureza. Ser um mestre da cura significa
utilizar-se desses elementos a fim de permitir ao paciente que desenvolva sua capacida-
de de amar e criar e integrar essa capacidade à vida.

Tentarei relatar como tudo isso foi recebido pelo público na conferência. Eu já sabia
que os interessados em medicina vibracional e essências florais, que atendiam a esses
eventos, podiam ser divididos em duas categorias. De um lado, os representantes da
medicina tradicional, do outro, os adeptos da medicina holística. Quando falei de
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xamanismo e da necessidade de voltar para alguns dos princípios básicos, pude sentir
no ar a frieza à heresia. Com respeito ao primeiro grupo, eu avançara longe demais no
esoterismo, estava divergindo do detalhamento biológico das plantas em suas partes
componentes, movendo-me para uma área que, para eles, não passava de fantasia e,
talvez, vagamente, de bruxaria.

Quanto ao segundo grupo, este já havia chegado à conclusão de que uma aborda-
gem holística inclui áreas que se situam além do puramente científico. Um grande
número de terapeutas percebeu que o lado espiritual deve fazer parte da compreensão
da realidade e relatividade integradas e eram estes, de fato, os verdadeiros bruxos e
pude sentir o calor de sua compreensão. Eu estava patinando sobre a fina capa de gelo
da percepção e senti uma excitação quase pecaminosa por estar causando a erupção
da controvérsia. Minha esperança era ter estimulado a reflexão.
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Revelação

Deixei São Paulo e fui a Ubatuba em meados de julho, quando recebi uma mensa-
gem muito clara que, paradoxalmente, me deixou bastante confusa.

“Uma energia de cura será enviada de um lugar muito distante e trabalhará o
inconsciente profundo. Será enviada numa noite de lua cheia e a água a ser coleta-
da deverá ser do mar. Você achará o fluxo que servirá como canal adequado para
essa energia e que permitirá aos seres da Terra interiorizarem energias mais sutis.”

O ônibus começou a andar e liguei o meu walkman, refletindo sobre o que acabara
de intuir. Ao longo de todos esses anos, sempre fiquei atenta aos limites da minha
imaginação, do meu pensamento e da minha intuição, para que eu pudesse receber
orientações através do trabalho intensivo com as forças da Natureza.

Tirei um cochilo durante a viagem de ônibus e acordei quando já estávamos descen-
do a Serra do Mar. Era inacreditável, mas fui tomada pela emanação das forças pode-
rosas dos elementos. A mensagem continuou: “Até agora você trabalhou com uma
determinada esfera de compreensão na produção das essências, apesar de sua cria-
ção sempre ter estado ligada a esferas mais sutis, transcendendo a qualidade
fitoterápica. De agora em diante, você trabalhará conscientemente com essas qua-
lidades, que serão acessadas para a capacidade de cura, para alcançar a luz e o
equilíbrio emocional necessários ao momento de transformação dos indivíduos e do
planeta. Espere pelo tempo certo, como sempre, e fique alerta e aberta à experiên-
cia quando o tempo chegar.”

Novamente pensei na reação das pessoas. Eu já havia tido uma amostra de sua
incapacidade de aceitar abordagens tão pouco convencionais. Centrei-me no meu cora-
ção e concluí que estava fazendo minha parte e que, quem sempre estaria pronto para
entender compreenderia a dimensão desse trabalho. Para aqueles que não entenderi-
am essas experiências de vida, seria simplesmente uma oportunidade para se abrir a
dimensões mais sutis.

Saber que a ciência já trabalhava com esse coeficiente era reconfortante. No entan-
to, atualmente o acesso às teorias da física era muito complexo, sendo que conceitos
científicos ultrapassados ainda predominavam nas áreas educacionais, bem como na
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prática da medicina moderna. Eu sabia que teria uma tarefa a cumprir e que esta só
teria efeito se eu estivesse inteiramente sintonizada com a força dos elementos. Eu
também me dava conta de que essa tarefa não se revelaria por inteiro de imediato e
sim, que era uma questão de tempo e que eu era apenas uma das muitas pessoas que
participariam dela.

Ao chegar em Ubatuba, fui descansar. Deitada no meu quarto à noite, sentia a
ressonância dos meus pensamentos no meu campo de energia. E eu me perguntava: de
onde viria essa força de cura?

Os dias se passaram e a lua cheia de julho se aproximava. Numa certa tarde de
inverno, a caminho da mercearia, para minha grande surpresa, encontrei aquela bela
flor que eu primeiro havia visto depois de fazer a essência da bromeliácea. Sua beleza
absorveu minha total atenção durante minutos e sua estrela verde clara enviou-me uma
mensagem e um sinal. Esta era a flor que eu esperava; ali estava, apenas a alguns
metros da casa. O auge de sua florescência era na lua cheia e apenas se abria à noite,
cheia de energia.

Juntei meus materiais e, na véspera da lua cheia, eu estava pronta para uma nova
aventura. De repente, o céu se cobriu de nuvens e uma espessa neblina cobriu a paisa-
gem. As trepadeiras estavam cobertas de flores brancas. Mas a neblina era um aviso de
que eu deveria esperar pelo próximo ciclo lunar. Recuei e esperei pelo momento certo.

No início de agosto, comecei a trabalhar com a terapia Reiki. Reiki é uma metodologia
de cura na qual, após uma iniciação com um mestre, tornamo-nos capazes de canalizar
maior quantidade de energia prânica através de mente, corpo e espírito para as mãos
e isto permite promover a cura mediante imposição das mãos. Era tanto profundo
quanto sublime. Após a iniciação com Plínio Cutait, mestre e compositor, tornei-me tão
sensível que chorei durante dias, sentindo a sensibilidade aumentar a níveis cada vez
mais elevados. No sétimo dia, a lua cheia de agosto, comecei a sentir uma energia mais
intensa percorrer o meu corpo. Era o sinal que eu estava esperando.

Dobrei a esquina e defrontei-me com a mesma trepadeira, mas com apenas uma
flor aberta e duas pétalas rasgadas. Ela me disse: “É aqui que nasce seu livre arbítrio.
O que é mais importante, uma aparência perfeita ou um momento perfeito?”

Optei pelo momento perfeito. Escolhi o ramo mais comprido portando a flor e
decidi procurar mais flores. Aproximei-me do rio Indaiá, onde eu havia visto a flor pela
primeira vez, mas não havia nenhuma à vista.

Logo mais cairia a noite e dirigi-me à Praia Vermelha do Norte, que correspondia à
imagem que eu havia recebido como o lugar adequado. Um amigo acompanhou-me
em silêncio. Quando finalmente chegamos à praia, já era quase noite. Recolhi um
pouco de água do mar, sentindo o odor da maresia. As estrelas povoaram a noite e tudo
cintilava. Coloquei a flor na água e, junto dela, um quartzo branco, que me havia sido
dado por Werneck, um querido amigo. Escolhi um lugar na areia onde senti que estaria
protegido e pedi às fadas do lugar que vigiassem o recipiente e não permitissem que
alguém vindo pelo caminho o visse. Entreguei o recipiente àquele mágico momento e
deixei o lugar, voltando para casa para o período de espera.

Passaram-se algumas horas e eu estava totalmente sintonizada com a praia. Cerca
de duas horas da madrugada, senti a necessidade de voltar à praia. A lua ia alta no céu
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e uma fina névoa encobria tudo, tornando a atmosfera muito especial.

A essa hora da noite, as ruas estavam vazias e chegamos em dez minutos. Depois de
estacionar o carro, descemos à praia a pé. Fui até o lugar onde deixei o recipiente de
cristal, mas simplesmente não consegui achá-lo. Como isso era possível? Fui até a beira
do mar e olhei para a lua, que estava iluminando toda a praia. Quando voltei a procurar
o recipiente, lembrei-me de ter pedido às fadas para escondê-lo bem. Fechei meus
olhos e agradeci a elas pela ajuda, pedindo que me deixassem achá-lo. Alguns minutos
mais tarde, quase tropecei no recipiente de cristal tão bem cuidado.

A flor estava brilhando na noite e, sem raciocinar muito, segui um impulso e removi-
a do talo. Um profundo sentimento de liberação passou sobre a água e sobre mim
mesma. Foi aí que me veio a revelação da minha urgência de voltar à praia. Novamen-
te entreguei-a às mãos das fadas e, regulando meu relógio interno para acordar no
tempo certo de manhã, para a coleta final, caminhamos de volta ao carro.

Voltamos para casa repletos da atmosfera que se cria à beira mar à noite, com a lua
e o poder imenso do mar que recobre sete décimos do planeta. Chegando em casa,
deitei-me no meu quarto e tive a revelação de que minha vida estava sofrendo um
bloqueio de energia. Comecei a perceber como e quando eu poderia resolver o proble-
ma. Adormeci com a certeza íntima de ter encontrado a chave para liberar esse aspec-
to pessoal.

Acordei às nove horas da manhã, ao alarme do meu despertador interior, e fui
direto à praia. O sol já estava forte e a essência estava pronta.

“Esta essência trabalha no inconsciente profundo, trazendo mensagens, ima-
gens ou, simplesmente, liberando bloqueios cristalizados no inconsciente. Traz o
poder que está oculto e que se refere à maneira pela qual devemos agir em determi-
nadas circunstâncias e ao momento oportuno para fazê-lo, sem causar turbulências
psíquicas. A lição é a da regulação pessoal do tempo. Não há necessidade de entrar
numa crise, tentando forçar uma solução. Ao aproximar-se o tempo certo, surgirá
um uníssono que nos levará à ação produtiva para nossa evolução.”

Agradeci pelo presente e, andando na praia, pensei sobre os níveis nos quais a
essência poderia ser usada e em como seria útil no trabalho terapêutico, permitindo
acesso ao inconsciente e fornecendo uma ponte para o entendimento no plano consci-
ente.

Uma outra qualidade dessa essência é a de ensinar-nos como nos tornar receptivos
às qualidades esotéricas do plano imaterial do planeta. Essas são qualidades fundamen-
tais, que permitem o acesso a uma mudança de conscientização do novo ciclo no qual
estamos entrando.

Caminhei atenta a tudo. O sol estava forte e minha respiração, profunda e regular.
A força do mar era visível por entre o quebrar das ondas, que chegavam a alcançar
meus pés descalços. Percebi o quanto era precioso esse elixir, uma verdadeira água da
vida.

Ter acesso à linguagem do inconsciente permite-nos penetrar nos nossos núcleos
emocionais cristalizados, que determinam padrões de comportamento e, frequente-
mente, refletem distorções. É importante trabalhar esses núcleos para liberar sentimen-
tos e conceitos não alinhados com realidades específicas, que se relacionam conosco
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como indivíduos. Só então seremos capazes de trabalhar em níveis mais elevados, al-
cançando esferas de percepção cada vez mais sutis. Ao continuar a caminhar, prestei
atenção no que estava acontecendo no meu íntimo. Que momento intenso, que mensa-
gem forte... o nome da essência seria REVELAÇÃO.

Dei um mergulho no mar e corri um pouco ao longo da praia antes de voltar para
casa, repleta de informações novas a serem trabalhadas e assimiladas. Refleti extensa-
mente sobre a compreensão do meu próprio processo de ciclos de desenvolvimento,
que havia se revelado na noite anterior. Também reconheci a contribuição de Reiki a
esse trabalho.

Naquele fim-de-semana, Cristiane, uma amiga de São Paulo, estava hospedada em
casa. Quando lá cheguei, dei a ela algumas gotas da essência mãe e ela passou várias
horas desbloqueando seus canais de comunicação. O resultado foi muito positivo e, dois
dias mais tarde, ela ligou de São Paulo. Sua menstruação tinha voltado depois de um
lapso de quatro meses e ela me contou que estava tomando a essência desde aquele
domingo.

Minha sensibilidade continuava aguçada e eu estava excitada com a chegada de
Tanmaya ao Brasil, que daria cursos em São Paulo e Porto Alegre. Eu o acompanharia
durante seus trabalhos e tentaríamos trabalhar juntos, entretecendo nossos dois siste-
mas diferentes. Quando o conheci, visualizei o projeto, que era premente para o plane-
ta. O tempo tinha chegado para implantá-lo em novos níveis, níveis práticos. Foi bom
revê-lo e fiquei contente de ver com que facilidade ele se integrou ao meu grupo de
amigos e minha família. Todos se sentiram próximos a ele e estar com ele sempre me
trouxe a certeza de que a espiritualidade estava presente em todos os nossos afazeres
cotidianos. Nosso primeiro cursos teve lugar em Porto Alegre, no final de agosto. O
maravilhoso grupo Sri Ganesha organizou o cursos e recebeu-nos esplendidamente.
Seus membros são como estrelas, vibrando conjuntamente nos eventos que organizam.

Tanto Tanmaya como eu sabíamos da importância da união desses dois sistemas
complementares e bipolares. Cada ecossistema tem uma correspondência no nosso
sistema de energia e reunir as energias do Himalaia e do Brasil de forma unificada
dentro do nossos sistema energético é uma dádiva oferecida na jornada do desenvolvi-
mento pessoal. Durante o trabalho, nós nos sintonizamos com os desejos dévicos de
realização do projeto, fertilizando o planeta com amor nesse momento intenso e delica-
do.

No domingo à tarde do cursos de São Paulo, visualizei a dança de dois seres muito
luminosos no recinto. Senti que eu tinha desempenhado a tarefa que haviam me pedido
durante o ano inteiro. Translúcidos matizes lavanda e amarelos tingiram-nos e fomos
envolvidos por um profundo sentimento de paz.
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Renascer

No início de setembro viajamos para Cunha, ao encontro de nossos amigos. Tanmaya
estava extremamente sensível e apenas um tênue raio de luz mantinha-o vivo no plane-
ta. Numa bela tarde de primavera enfeitada de flores, ele me chamou para falar de
uma linda bromeliácea rosa que o havia chamado. Nós nos harmonizamos e procede-
mos juntos à produção da essência. Fui buscar o recipiente de cristal com a sensação de
que a água fresca e revigorante estava esperando por nós. Fomos até o lugar onde
estava a bromélia e esperamos. Ela havia se soltado do pecíolo para vir ao nosso encon-
tro. Zack e Ursula, uma amiga alemã, acompanharam-nos e ficamos esperando a lua
cheia de setembro.

Ela veio, majestosa e onipresente. A cor de fogo se transformou em luz prateada.
Alcei o recipiente em oferenda e formamos um cinturão de energia. Tanmaya, brando
e profundo, sentou-se no gramado, meditando. Zack e Ursula estavam de pé, receben-
do a energia da Terra. Senti meus chakras, o primeiro, segundo e terceiro, direcionados
à Terra e o quinto, sexto e sétimo se abrindo para receber a luz divina. O quarto chakra
atuou como elo de ligação, unindo os dois pólos e servindo como ponto de transmutação
para formar o elo com o cosmo.

A mensagem de amor foi avassaladora e o ser pediu-nos para deixarmos o recipien-
te ali, retornando de manhã. Estávamos comovidos e abraçamos um ao outro antes de
retornar à casa.

No dia seguinte acordei com o canto de um pássaro pousado em frente à minha
janela. A luz do sol e os sons alegres das crianças convidaram-me para levantar. Tanmaya
já estava de pé.

Caminhamos de mãos dadas para recolher a essência. Sentados em frente ao reci-
piente, fechamos nossos olhos e mergulhamos em profunda meditação. O cheiro da
grama molhada de orvalho trouxe-me imensa paz.

Tanmaya começou a falar: “Sinto que estou passando por um momento de opções
cruciais em minha vida. O ápice é esta viagem ao Brasil. Durante esses poucos dias
passados, questionei minha encarnação e, quando a flor me chamou, senti que ela
estava vindo para atuar como parte desse processo. Hoje, ao levantar, senti-me mais
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forte e mais unificado, feliz por estar neste planeta.”

Contei-lhe que os seres dévicos haviam pedido para que a essência fosse deixada
por mais um dia, a fim de concluir o ciclo. Essa bela flor trouxe o renascimento através
da união de nossos vários corpos e sentimo-nos como filhotes de pássaros quebrando as
cascas de seus ovos para ingressar na vida.

A lua estava em Peixes e trouxe as características da dissolução. Respiramos fundo
e fomos rumo a um delicioso e revigorante desjejum. Durante o dia demos alguns
passeios, porém, mantivemo-nos atentos à elaboração da essência. Tanmaya ancorou
sua energia intensamente e tornou-se cada vez mais presente. Sua ressonância no meu
processo pessoal era a de uma absoluta certeza batendo no meu coração, autêntica e
verdadeira, una com meus sentimentos e pensamentos.

A lua entrou em Áries à noite e, de manhã, sentimo-nos vitalizados e energéticos.
Acordei naturalmente às oito e Tanmaya já estava ansioso para ir.

Agradecemos aos seres dévicos. Tomamos grandes goles do elixir e sentimo-nos
fortes e vibrantes. Tanmaya disse que havia optado pela encarnação total e que tudo
voltou a lhe transmitir o pulso da vida. Eu transbordava de alegria e resolvemos que a
essência seria distribuída em partes iguais por nossos dois sistemas, o brasileiro e o do
Himalaia. Estávamos unidos e, da mesma forma, unificaríamos as polaridades energéticas
do planeta.

Horas mais tarde estávamos de volta à estrada para Ubatuba, dançando o canto da
vida. Uma semana depois, Tanmaya voltou para a Índia com a promessa de retornar ao
Brasil no ano seguinte, para executar novos trabalhos.
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Jumping Child Reaparece

Voltei ao sítio de Cunha no final de dezembro de 1995, para um novo período de
retiro, quando decidi começar a escrever esta obra. No dia seguinte à chegada saí para
uma caminhada com o meu walkman, andando nas terras dos nossos vizinhos italianos.
A trilha é estreita e o acesso fica na parte mais distante da propriedade, tendo uma
porteira no seu extremo. Sempre me agrada muito caminhar entre os pinheiros e as
flores que adornam o caminho com a beleza da Natureza. Indo para além daquela
fronteira está o que costumo chamar de reino das fadas.

A música que eu estava escutando era um presente de Tanmaya. Seguia a trilha
absorta na música, quando me deparei com uma cerca de arame farpado que me fez
parar e procurar o meio mais fácil de atravessar. Finalmente, com alguma dificuldade,
consegui passar a cerca. Eu estava completamente segura da direção a seguir, apesar
de não ter a menor idéia do lugar aonde me levaria. Alguns passos mais adiante, encon-
trei-me no centro de um grupo de araucárias e, junto à trilha, pensei reconhecer um
velho amigo. Eu o olhei, cheirei e, de fato! Era o cogumelo Jumping Child, essa espécie
rara e feliz, rompendo a terra. Pedi-lhe uma pequena parte e levei-o para casa, colo-
cando-o num copo com um pouco de água.

Eu sabia que nos próximos dias ocorreria a limpeza de um ciclo pessoal, que teria
como resultado um novo período de gestação na minha vida. Mas também me havia
sido revelado que esse maravilhoso ser, o cogumelo, somente aparecia quando ele tinha
algo importante a dizer, quando novas energias de luz deveriam ser incorporadas atra-
vés das energias da Terra.

Retornei ao local no dia 4 de janeiro de 1996, com o recipiente de cristal, sentindo
como a adrenalina me percorria, o que sempre era um sinal que havia chegado o
tempo de produzir uma essência.

Meu querido amigo Zack estava vindo para nossa casa em Cunha; sempre era um
enorme prazer produzir essências ao seu lado, em virtude de seu profundo respeito
pela Natureza, que me ajuda grandemente na polarização para unificar a energia a ser
manifestada.

De repente, parei e olhei para o chão; lá estavam vários cogumelos do mesmo tipo
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reunidos num pequeno torrão de grama. Este era o sinal mais importante que eu podia
receber do ser. Comecei a dançar e cantar com os pássaros e fui capaz de remover uma
parte do torrão com os cogumelos, sem danificá-los. Depois de terminado todo o pro-
cesso, eu poderia replantá-los.

Eu havia aprendido como receber o Ser, incorporando-o ao meu sistema de ener-
gia. Pouco a pouco ele se apresentou e mostrou sua luminescente vibração com muita
alegria. Lentamente, o sol no horizonte foi substituído por uma extraordinária chuva,
com muitos trovões e ventania.

A entidade desse cogumelo precisa ser descrita, mas não no sentido físico. Acho que
seria melhor falar do caráter da entidade. Existem muitos seres que habitam o mundo
dos reinos dévicos, mas os seres do mundo dos cogumelos estão apartados de todas as
outras entidades. Parecem-se muito com os humanos, pois também eles têm personali-
dades, simpatias e antipatias e, às vezes, um senso de humor um tanto sardônico. Talvez
vocês já tenham escutado falar da personalidade das entidades célticas da mitologia
nórdica, os elfos e duendes das Ilhas Britânicas. Esses seres são conhecidos pelas peças
que pregam aos humanos, tal como acontece com essa entidade, que é a essência
espiritual do cogumelo Jumping Child.

Sem me dar conta de nada senão da minha grande alegria, vibrei junto a todos esses
seres que estavam comigo nesse mundo mágico. A entidade se aproximou e passou
para minha aura e, como se eu fosse a própria entidade, saltei na minha alegria e na
liberdade do momento. Sua presença dentro da minha aura permitiu-me saltos a dis-
tâncias incríveis e a grandes alturas e senti como se tivesse a leveza de uma folha seca
flutuando no vento de outono. De repente, enquanto eu estava no ar, ao meio de um
desses fabulosos saltos que me levavam para o alto, a entidade rapidamente saiu da
minha aura, sendo que seu poder e sua presença não mais me deram suporte naqueles
vôos pelo ar. Antes que eu percebesse o que estava se passando, caí direto no chão e
machuquei a palma da minha mão ao aterrissar sobre um enorme espinho. Por que
esse ser tinha deixado isso acontecer? Eu estava indignada, olhando para minha mão.
Então ouvi uma mensagem: “Coloque algumas gotas da essência mãe na ferida e
observe. Aquilo que te fere, também te cura!”

Observamos o vento sobre a colina, movendo nuvens como se fossem um véu pas-
sando pelas matas. A chuva parecia purificar a água e, aos poucos, senti que era tempo
de partir. Mas antes de ir embora, fui chamada por uma flor, representando a Estrela
de Belém, a portadora de esperança aos homens. Ao chegar em casa, dei uma olhada
no Jumping Child em seu copo. A fragrância era forte. Então recebi a mensagem que
transparecia na fragrância, o momento de fazer uma essência.

Uma bela lua cheia apareceu em Câncer naquela noite e, na manhã seguinte, acor-
dei em paz e deixei a casa somente quando o sol já andava alto. O caminho estava cheio
da maior variedade de cogumelos, celebrando o auge do ciclo lunar.

No lugar onde eu estava preparando a essência, tudo cintilava. Esperança e entrega
à própria essência foram trazidas como qualidades à água. Tudo estava em harmonia.
As flores em volta estavam completamente abertas, entregando-se ao momento de
felicidade.

A ferida na minha mão latejava e apliquei a essência, como fora sugerido. Imediata-
mente senti uma expansão no latejo e, depois, a certeza da eliminação da inflamação.
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Uma voz disse: “Assim como temos feridas físicas, também temos inflamações
psíquicas. Aprender a eliminar as toxinas é fundamental para o equilíbrio de uma
pessoa. No grande novo ciclo deste planeta, a energia da esperança tornou-se ne-
cessária agora, a certeza de que a conexão com nossa essência florescerá com sabe-
doria. Esse estado de espírito servirá como um forte alicerce em todas as circunstân-
cias. A primeira vez em que você preparou a essência, você se conectou à qualidade
e ao dinamismo da transformação, assim como à espontaneidade infantil. Agora
poderá adicionar esperança. Você pode passar agora a preparar os kits que deverão
conter as quatorze essências, com Jumping Child e suas duas essências mães em
proporções iguais.”

Deixei que essas palavras se infiltrassem em mim e depois recolhi a essência. No
caminho, três cogumelos me chamaram e me guiaram para o reino das fadas. Deitei-
me no gramado e senti saudades do meu lar neste mundo. Pétalas transparentes e
pequeninos seres estavam ali no tempo, para além do tempo.

À tarde, o sol brilhava e o vento trouxe o som das ondas do mar para as matas.
Utilizando meus sentidos, pude perceber que as dimensões espaciais e temporais esta-
vam transformadas, abrindo-se a todos os relacionamentos possíveis na Natureza; tudo
que era preciso era que uma dessas possibilidades, ou melhor, probabilidades, se abris-
se, sem a fixação pelos padrões de decodificação rígida muitas vezes solidificados pelos
acontecimentos nas nossas vidas.

Com cada experiência na produção das essências, um novo portal se abria e eu me
sentia grata por me ser permitido estar presente.
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Gestação do Futuro

Em fevereiro de 1996, eu estava me dedicando à preparação do material para os
cursos de fim-de-semana sobre essências, intitulados Jornada da Consciência Desperta.

Ao longo dos meses o trabalho amadurecia. Pesquisei música, ritmos e compositores
que fossem adequados às essências. Foram raras as vezes em que eu saía de uma loja
especializada em música ou holística sem ter gasto horas vasculhando suas prateleiras e
produtos.

A primeira apresentação foi no Rio de Janeiro, em março de 1996, tendo sido
organizada por Lizete de Paula e Edna Belloni. Essas mulheres eram donas de uma loja
de distribuição de essências florais e estavam interessadas nas novas essências feitas da
Mata Atlântica. A apresentação se deu numa casa espetacular, construída com madei-
ras nativas nobres e raras, tendo a Pedra da Gávea como fundação da construção.
Rodeada pela Mata Atlântica, pertencia a Edgar Musso, o psicanalista argentino e
fundador do Centro de Desenvolvimento da Intuição e Criatividade. Seu profundo amor
por essa mata abriu as portas para a realização desse trabalho numa atmosfera perfei-
tamente sintonizada. O grupo vibrou em conjunto e senti-me completamente realizada.

Este foi o primeiro curso estruturado que apresentei e certamente aprendi tanto ou
mais do que os participantes. Eu não estava querendo apenas ficar na frente de pessoas
e falar-lhes das essências. Meus conhecimentos de História da Arte me asseguraram
que esse curso seria algo diferente de um seminário árido e desinteressante. Utilizei-me
de movimentos e energia do corpo, projeções visuais e som; em resumo, era mais uma
apresentação audiovisual do que uma oficina de trabalho baseada em teoria. Mas o
mais importante foi que todos ali participavam tomados pela energia que parecia au-
mentar à medida que o curso progredia. Eu também não tinha uma idéia clara de como
as coisas se desenvolveriam ao longo da apresentação e, quando a energia se intensifi-
cou, a sequência do tempo se expandiu com ela. Hoje, depois de muitas apresenta-
ções, aprendi a controlar e trabalhar o elemento do tempo para não exaurir os partici-
pantes e permitir que as informações e a energia fluam de maneira mais regular. Mas
naquele primeiro curso, também eu fui carregada pelo fluxo da energia e, apesar do
sucesso e da grande satisfação proporcionados, eu sabia que havia muito trabalho a ser
feito quanto à estruturação da transmissão de informações aos outros.
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Três semanas mais tarde, fui convidada por Heloísa Baroni, que possuía uma loja de
produtos homeopáticos em Ribeirão Preto, a apresentar um novo curso sobre a Jorna-
da. Em seguida, retornei a Cunha para descansar e reciclar minha energia vital com a
Terra e os amigos. Houve um belo eclipse lunar no dia da minha chegada. As cores
mantiveram uma delicadeza extraordinária por várias horas.

Os dias se apresentaram cheios de luz e cor. Em janeiro de 1996, quando fiquei em
Cunha por algumas semanas, a umidade havia sido intensa. Agora, tudo estava mais
seco e as matas estavam pontilhadas de arbustos florescentes de púrpura e rosa.

Numa certa tarde, fiquei com vontade de passear até o ‘reino das fadas’. Corri
para lá e parei defronte a um portal de árvores. Sem questionar, fui até a beirada da
mata. Toquei numa árvore nova. Meus olhos se fixaram em alguns pequenos líquens
que cobriam alguns galhos. Era Moara, sem dúvida. Como era possível, aqui em
Cunha? Certamente porque toda essa região fazia parte do mesmo ecossistema; ain-
da assim, era desconcertante, porque esse ecossistema também tem suas particulari-
dades e plantas são afetadas pela altitude, acesso à luz solar de várias graduações e,
até mesmo, pelo volume das chuvas. Mas estava ali e me senti invadida pela alegria,
de posse de mais uma prova da interligação de tudo que eu estava tentando fazer; até
a presença de uma plantinha servia para reforçar, de modo feliz, a unidade da cria-
ção. Permaneci em silêncio, respirando naquela atmosfera especial e recebendo ins-
truções. Tratava-se de um líquen menor e mais transparente do que aqueles que eu
encontrara em Ubatuba.

Apanhei uma pequena amostra e continuei andando, passando pela cerca de ara-
me farpado e seguindo pelo caminho que, três meses antes, havia me levado ao cogu-
melo Jumping Child.

Caminhei com passos vigorosos pelas subidas e descidas do caminho, sentindo-me
muito leve. Voei com os pássaros e galopei com os cavalos, transformei-me em água e
flutuei no ar como orvalho, até chegar a um lugar muito especial da mata, com uma
queda d’água forrada de pedra preta; estava povoado de entes da terra, tal como num
conto de fadas. Parei e chamei alguns cipós de porte bem talhado que emolduravam as
árvores viris.

Pediram-me para que alcançasse uma de suas pontas com folhagem clara. Sintoni-
zei-me com a energia da mata e segui as instruções, apanhando a ponta de um dos
cipós para levá-lo comigo.

Agradeci e voltei para casa. Foi me dito para deixar a ponta do cipó numa solução,
recebendo a energia do sol matinal. Sete ciclos lunares mais tarde, eu deveria voltar à
mata para mais aprendizado. No dia seguinte, o vidro cintilava ao sol. Sua cor era uma
mistura de ouro e terra. Quando passei pelo pessegueiro, apanhei um pequenino cristal
vegetal com a seiva já madura e seca. Sua densidade parecia a de uma pepita de ouro
ou um pedaço de âmbar. Coloquei-a no vidro pelo resto da manhã e fui apanhar algu-
mas pétalas de rosas, folhas e ervas para fazer chás e sachês para cura.

À noite, a casa estava em silêncio. Gafanhotos e cigarras cumprimentavam a lua e o
fogo crepitava na lareira. Era época de deleitar-se com os saborosos pinhões que caíam
das araucárias. Eu costumava caminhar entre as árvores, agradecendo sua contribuição
à organização do planeta. Sempre existe uma grande força por trás das experiências
com a Natureza e senti um novo ciclo se desenvolvendo em espaços paralelos, dentro e
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fora de mim. Logo mais, sua membrana protetora se romperia, celebrando o nasci-
mento de novas experiências.

Naquele momento, minha aparente inatividade fez surgir o turbilhão da criação
como sua essência, em conexão com energias mais elevadas, geradoras dos elementos.

A Jornada da Consciência Desperta é infinita e fascinante e o despertar faz de nós
estrelas de luz, iluminando a florescência constante da alma.
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Obaiti

Depois de deixar o sítio, percebi que eu estava entrando numa frequência muito
acelerada e muldimensional. Num dos lapsos de tempo, vi o cipó que eu tinha sido
instruída a deixar em uma solução durante sete meses. Lá estava, uma densa qualidade
misturava-se ao elixir, aguardando o tempo de nascer.

O momento exato dependeria do alinhamento simultâneo de várias dimensões e
lapsos de tempo diferentes; dei-me conta de que não seria apenas a minha vontade que
determinaria quando essa essência seria produzida. A terra e a água faziam seu traba-
lho com a alquimia dos elementos, preparando esse cipó para a transformação.

Na época, eu e Saguaro, uma empresa distribuidora de essências importadas e
brasileiras, estávamos organizando um curso de Bram Zaalberg para o final de abril.
Ele planejou ficar no Brasil por 40 dias e apresentar quatro cursos de fim-de-semana.
Para o seu curso mais avançado, ele me pediu um pouco da essência-mãe do Imbê para
poder trabalhar com seu grupo. A energia dévica da mata permeou a sala, trazendo
paz e quietude interior.

Bram confirmou minhas viagens para Bélgica e Holanda em setembro, quando eu
apresentaria meu trabalho. Eu teria de incrementar meus conhecimento de inglês, mas
enfim, os desafios fazem parte do trabalho.

Eu estava atendendo os grupos de estudo de Halu Gamashi e Luiza Lage, baseado
no livro Caminhos de um Aprendiz. Eu havia trabalhado com Halu no início do ano, o
que me ajudou bastante na compreensão de minha própria pesquisa.

Os quebra-cabeças começaram a formar imagens tetradimensionais e, a cada con-
tato com Halu, meu próprio processo, como terapeuta e pesquisadora, ganhava ímpe-
to. Desde nosso primeiro encontro eu podia nos ver trabalhando juntas e, aos poucos,
isto se tornou realidade. Era uma grande alegria poder partilhar meu trabalho com ela.

Num lindo domingo em meados de maio, em Ubatuba, a família decidiu ir para a
Praia das Conchas, um pedaço de paraíso à beira do mar. Enquanto andávamos nos
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rochedos, nossos sentimentos se expandiram. Havia penhascos que nos faziam querer
planar como gaivotas, admirando o vasto céu.

No começo do caminho que levava à praia, havia um cortinado de filodendros que
me comoviam quando os tocava. Caminhando em meio a essa alameda verde, fui insta-
da a parar e permanecer em silêncio com eles. Em pouco tempo, recebi a mensagem
de uma entidade do mar. O cipó seria o veículo para a ancoragem de uma nova semen-
te no planeta. Senti a informação nos meus chakras e aguardei atenta.

“Não somos, apenas, um só com o cosmo, mas sim, devemos passar por estágios
do despertar que nos conduzem a novos conhecimentos, algo que se tenha sabido e
que tenha sido ensinado por todos os grandes sábios e líderes espirituais. A alegria
da descoberta é a de uma criança, liberando-nos das limitações que restringem
nosso crescimento e expansão.”

Eu já tinha acertado tudo para viajar à Europa no início de julho. Minha viagem me
levaria para a Grécia e Roma, de férias. Passei ali momentos inesquecíveis com a
Natureza. Conscientemente, realinhei-me com existências passadas e ganhei novas for-
ças a cada pôr-do-sol, cada nuança de luz banhada em ouro e azul.

Foi durante e imediatamente após a minha viagem à Europa que obtive a certeza de
que uma nova essência estava para ser produzida. Eu sentia como uma grávida sente o
filho no seu ventre. Na realidade, duas essências estavam esperando a incorporação e,
aparentemente, o cipó que estava sendo embebido ainda levaria um tempo mais longo
para ficar pronto.

Nesse meio tempo, um fornecedor de essências da Inglaterra, Don Dennis, entrou
em contato comigo e, através do seu pedido, abriu-se uma nova porta quanto à distri-
buição das Essências da Mata Atlântica na Europa. Havia uma grande empatia entre
nós, desde o começo. Era como reencontrar um velho amigo. Ele possui uma linda loja,
que distribui essências de todo o planeta e pode-se notar o quanto é dedicado ao seu
trabalho.

Don foi de grande ajuda e, por ocasião da minha viagem à Holanda em setembro,
convidou-me para participar de uma convenção de saúde em Londres, onde eu deveria
fazer uma apresentação das Essências da Mata Atlântica. Fiquei muito feliz com isso,
pois as datas eram compatíveis. No fim-de-semana seguinte teria lugar o curso na
Holanda.

No dia 1º de julho, de volta ao Brasil, senti meu corpo totalmente alterado, um sinal
de que as essências de beira-mar estavam para ser finalizadas. Era um domingo de lua
cheia. Meu corpo tremia, mas eu sabia que teria de esperar até o dia seguinte. Eu
estava completamente segura quanto à sequência temporal.

Levantei-me na manhã seguinte e juntei o material necessário. Quando o sol estava
concluindo seu trajeto diário, minha amiga Jussara, que vive conosco em Ubatuba,
levou-me até à Praia do Felix. Corremos até o final da praia, banhadas por uma luz
esplêndida. Havia flores rasteiras na areia, que exalavam um perfume adorável. Ao
chegar a uma mina d’água, aproveitamos para lavar as ferramentas ali. A luz do dia
estava se apagando quando recolhi um pouco de água do mar e me dirigi ao portal de
filodendros, conectando-me com eles.
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Então, as ondas do mar me chamaram e pediram que eu colocasse o recipiente por
entre as rochas, em contato com os filodendros. Fui para lá e para cá, entre o portal de
folhagens e as pedras, por várias vezes. Lutei com a energia da dualidade que eu estava
experimentando e sentia como se estivesse sendo rasgada entre ambas. De repente,
parei e me centrei. Perguntei ao meu coração, o portal da minha alma, aonde eu
deveria colocar o recipiente. Então apareceu uma resposta clara e corri até as rochas.

A noite havia caído repentinamente sobre nós e olhei para a ponta de um dos
filodendros perto das rochas. Subi nelas com o recipiente nas minhas mãos. Andei com
facilidade e segurança e achei um lugar perfeito no caminho que leva para a Praia das
Conchas. Depositei o filodendro na água e desci para a praia de areia, onde Jussara me
aguardava.

O céu tingiu-se de laranja. Júpiter parecia guiar-me ao lugar determinado e ambas
sentimos nosso primeiros chakras se abrindo e eliminando alguma coisa de nossos cor-
pos para a Terra.

Aguardamos em silêncio total. Nunca vi a lua aparecer de forma tão bela. O perfu-
me das flores rasteiras nos inundou e ficamos ali, paradas, aguardando em silêncio.
Quando a noite escureceu por completo, decidimos voltar para casa; eu continuava
conectada à essência.

De manhã, levantei-me cedo e Jussara levou-me à praia novamente. Fui direto até
as rochas e encontrei o poderoso recipiente mergulhado numa luz azulada, muito sutil.
Deixei-o absorvendo a energia matinal por algumas horas mais e permaneci em silên-
cio. Os borrachudos vieram em hordas; ainda assim, permaneci completamente quieta.

Por volta de meio-dia, Michael – meu companheiro de todas as horas, sócio e amigo
incondicional – bem como Jussara e Irene vieram buscar-me. Apanhei o recipiente e
depositei-o na areia para que adquirisse a qualidade do elemento terra. Ouvi a mensa-
gem da dimensão imaterial:

“As qualidades desse elixir amplificam a sensitividade e removem o excesso,
deixando apenas o que é essencial para nossa vida. Trazem clareza aos nossos sen-
timentos. Assim, podemos agir de forma mais objetiva. Ao procurar o lugar adequa-
do, você sentiu um conflito. Em meio a essa dualidade, você se centrou e ouviu sua
voz interior. Essa essência foi feita para esse ciclo planetário de emoções contraditó-
rias e caóticas. Traz ajuda para impedir a perda do rumo, para que você se lembre
de si mesma, sendo essas as condições fundamentais para obter contato com almas
semelhantes, que também estejam cientes de seus propósitos.”

Escutei com atenção e agradeci, enquanto lágrimas escorriam do meu rosto. Michael
me ajudou a recolher a essência recém-nascida. Chegando em casa, tomei algumas
gotas e esperei.

Naquela noite, Michael e eu conversamos durante muitas horas. Enquanto púnha-
mos lenha na fogueira, alimentávamos nossas almas. Tomamos a essência, que nos
trouxe uma profunda centralização e um agradável bem-estar. Veio uma nova mensa-
gem: “A essência age como um solvente no processo de limpeza, mais como um
solvente que dilui a gordura. Essa gordura espiritual se deposita e solidifica ao
longo da nossa jornada, impedindo movimentos fluidos. Sempre estão presentes
estrelas que nos guiam, assinalando a rede universal do amor. Essa essência traba-
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lha com a capacidade de remover aspectos de sua existência, que bloqueiam a
capacidade de você compreender inteiramente a si mesma e seus rumos. Trata-se
de um processo durante o qual você começa a atrair elementos e pessoas que têm
afinidade com o seu estado de ser, seu equilíbrio individual com a criatividade,
permitindo que você obtenha a percepção necessária para mover-se para planos
superiores. O medo e a inconsciência são fatores limitantes. Drenam a luz. Com
medo da morte, os humanos têm a tendência de projetar um amplo espectro de
mecanismos de defesa, tal como timidez, insegurança e privação da vitalidade. Não
permitem que a vida encarne e rejuvenesça diariamente. O medo é o pólo oposto
do despertar da consciência.”

Agora devo falar de um outro desses momentos mágicos, que parecem sempre ter
feito parte da minha vida. Estou certa de que deve haver alguma explicação esotérica
para essas coisas, mas, para mim, sempre serão magia. Eu estava sentada com Michael
e estávamos conversando, com os olhos fixos no fogo. Ao lado da lareira havia uma
caixa para lenha, gravetos e papel para acender o fogo. Estiquei a mão para apanhar
um desses papéis, quando puxei uma revista, um desses fascículos semanais ou mensais
a serem colecionados e depois encadernados numa pasta, formando um tipo de enci-
clopédia. E ali, na página aberta, estava uma ilustração representando a divisão entre
o lado direito e esquerdo do cérebro, sendo exatamente esta a imagem do filodendro
que eu estava pesquisando! Existe um ponto que vai além da pura coincidência. Veio
naquele momento, como parte da mensagem que eu estava recebendo enquanto eu
estava tomando a essência. A folha do filodendro era igual ao desenho, ou talvez fosse
o contrário. E essa essência desobstrui os caminhos que permitem a interligação dos
dois lados do cérebro, possibilitando a conexão com o chakra do coração. Era demais
para ser apenas coincidência.

No final da semana seguinte dei um curso com doze pessoas. Nos dias anteriores ao
curso e durante a organização do mesmo, surgiram várias dificuldades. Parecia haver
uma instabilidade no ar; as pessoas ligavam, dizendo que não poderiam participar do
curso e, depois, ligavam novamente se inscrevendo. As dificuldades que se apresenta-
vam eram de ordem estrutural, além de estarem sombreadas pela incerteza. Apesar de
todos os problemas, não perdi a esperança nem mudei o rumo das coisas. Percebi que
era necessário mover-se para a frente e que esse processo era muito parecido com o da
essência, o ato de limpar e mover-se para a frente, apesar do confronto com as dificul-
dades e o medo.

Michael me ajudou a achar um nome para a nova essência e, com sua orientação,
escolhemos o nome OBAITI, que significa ‘ir ao encontro de’ em tupi-guarani.

Durante sua apresentação ao grupo, foi passada uma nova mensagem: “É chegado
o tempo de mudar a trajetória do planeta, os encontros hostis e o fracasso dos
encontros com a afinidade. É chegado o tempo de vibrar com nossa essência supre-
ma e de nos identificarmos uns com os outros, proporcionando os encontros da
alma.”

No workshop permanecemos num círculo de amor, enquanto as palavras fluíam
como bolhas numa cachoeira de luz. A qualidade do encontro manifestou-se através de
um filodendro, cuja folha tem a forma de um coração:

“OBAITI nos traz à consciência o uso adequado da energia criativa e ativa, cana-
lizada ao propósito da nossa vida.”
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Memória Sagrada e Primordial

Parti para a Europa no final de agosto de 1996. Primeiro, meu navio ancorou em
Santorini, Grécia; fui agraciada com sete pores-do-sol no Mar Egeu. Depois, fui para a
Bélgica para meu primeiro curso com um grupo que se dispunha a receber a energia
da mata. A apresentação foi traduzida por uma velha amiga, Rita, que reencontrei na
Bélgica.

Na realidade, a apresentação foi notável por várias razões. Primeiramente, os par-
ticipantes eram muito diferentes entre si; havia pessoas trabalhando com terapia e
cura, assim como outros, que trabalhavam em outras profissões não holísticas. A certa
altura, ocorreu um evento que nos deixou a todos eletrizados. Um dos exercícios ligados
à essência era o de que cada indivíduo tentasse entrar em contato com o desejo pessoal
que considerasse o mais importante de sua vida. E foi durante esse exercício que um
dos terapeutas pareceu abrir um portal pessoal, fazendo com que fosse conduzido a um
estado de transe. Ele desmaiou e permaneceu inconsciente por mais de uma hora.
Nossa preocupação aumentava enquanto esperávamos ele acordar e, finalmente, quando
retornou à consciência, perguntamos qual tinha sido seu desejo. Ele nos contou que seu
maior desejo tinha sido fazer contato com Ussui, que era o mestre e criador do sistema
Ussui Reiki, da cura com a imposição das mãos.

Nesse momento todos os presentes sentiram uma mudança na energia e estabele-
ceu-se uma conexão com o mestre, que trouxe o ensinamento de que não era o nosso
desejo pessoal de encontrá-lo que fornecia o conhecimento, mas sim o nosso trabalho
no plano terreno. Em outras palavras, o conhecimento vinha através do nosso trabalho,
era levado a nós, não éramos nós que estávamos indo em busca do conhecimento. Esta
era uma lição para todos, incluindo a mim mesma.

Depois do fim-de-semana muito intenso e da divina presença das essências, fui acor-
dada às três da madrugada por uma voz que dizia: “Acorde e veja como os seres são
criados”.

Abri os olhos e vi uma mandala de luz se abrindo no meu quarto e ouvi uma voz
descrevendo o que eu estava vendo: “Tempo e energia criativa, quando unidos em
conjunção amorosa, geram mandalas prânicas através do êxtase da dança. Do êxta-
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se da dança eclodem bilhões de gotículas prânicas. Uma parte delas transforma-se
em energia nutridora, o maná das forças primordiais; a outra parte, em minúsculas
mandalas, contendo todo potencial criativo dos seres. Assim começa a jornada da
alma. A Terra os abraça e eles se desenvolvem até se tornarem etéreos, despertos,
capazes de dançar o movimento do amor na viagem pelo Universo.”

Permaneci contemplando a luz, as cores e o movimento. A voz suave ficou cada vez
mais distante, mas deixou mais uma mensagem para a minha pesquisa: “Este é o
momento sagrado contido no DNA de tudo que está vivo. Mergulhe nessa questão
e, através do amor, da compaixão e da esperança contidos nessas essências, conti-
nue seu trabalho, que uma nova orientação virá. A dança do amor é primordial e
sagrada e a força da regeneração é sua energia suprema. É por isso que algumas
essências usam a água do mar. Ela contém plâncton, que é a regeneração do oxigê-
nio da terra.”

Estava sentada, paralisada, na borda da minha cama. Fechei os olhos, respirando de
modo a integrar o que me foi revelado. A claridade da luz proveniente da Mata Atlân-
tica preencheu-me naquele momento. Levantei-me com um novo nome para suas es-
sências: ESSÊNCIAS ARARÊTAMA, que significa ‘o lugar de onde se origina a luz’ em
tupi-guarani. Michael me ajudara na escolha desse nome depois da produção de Obaiti.
Eu já havia começado o processo de mudar o nome, mas foi nessas primeiras horas da
manhã que compreendi o alcance do seu significado.
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Um Sonho Inesquecível

Minha atividade não diminuiu depois do retorno da minha viagem no início de outu-
bro. Tive de pôr em dia os meus compromissos e aprontar-me para a chegada de
Tanmaya no final do mês.

No meio da noite fui repentinamente acordada por um sonho. Um peixe, apanhado
em uma das minhas dimensões paralelas, foi trazido à minha dimensão presente. Olhei
para ele e, sentindo profundamente sua agonia na luta pela vida, fui salvá-lo. Trouxe-o
para dentro e banhei-o em água numa bacia. Retorceu-se, até expelir algo de sua boca
que o impedia de respirar. Livre, estava são e salvo. Depois, pareceu-me estar numa
festa organizada pelo Avatar dos judeus. Pude ver três mulheres, vestidas com matizes
de azul, dançarem alegremente.

Então, vi o Avatar à distância. Enquanto se aproximava mais e mais, pude distinguir
um homem barbado, de aparência comum, feliz e em paz. Quando chegou mais perto,
notei um profundo olhar de compaixão no seu olho direito. Seu olho esquerdo olhava
com infinita sabedoria, parecendo atravessar o espaço e o tempo.

Ouvi uma voz me dizendo: “Siga por esse caminho. Ao longo dessas linhas princi-
pais será formada a estrutura do traçado do seu caminho”.

O sonho e os sentimentos que despertou permaneceram comigo por várias sema-
nas. Refleti, em perfeita paz, sobre a compaixão e a sabedoria desse ser.
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Preservação da Memória Sagrada
e Expansão da Consciência

Durante todo o mês de novembro, Tanmaya e eu desempenhamos mais uma etapa
do nosso trabalho conjunto em Porto Alegre. Sempre me deixa muito feliz trabalhar
com um grupo de principiantes na área de terapia vibracional.

Novembro estava repleto de movimento. No Rio de Janeiro, Lizete organizou um
fim-de-semana na casa de Gilda e Fernando Niemeyer, que nos receberam calorosa-
mente.

Terminamos a série de seminários em São Paulo e a energia do grupo surpreendeu-
nos. Nossos corações inflaram com a luz ancorada durante os exercícios. Isto nos trouxe
renovação, aumento da energia e contato com pessoas especiais.

Dezembro começou com mais atividades ainda, podendo eu sentir a necessidade de
organizar espaço, tempo e ações para o final desse ano, cuja agitação exigia firmeza e
flexibilidade. Os eventos se sucederam com rapidez cada vez maior e era importante
que todos os aspectos desse movimento estivessem bem delineados e fossem dispostos
de maneira a permitir o máximo de realização possível. Em vista da aproximação dos
feriados, senti-me como um arqueiro cuja seta estava apontada para o encontro com
todos meus queridos amigos em Tauá-Çuri, o sítio de Cunha, a terra de todos nós.

Como planejei permanecer ali por várias semanas, levei meu trabalho comigo. Eu
estava silenciosa e calma, percebendo a importância desse reencontro com minha famí-
lia. Havia, ainda, a produção da essência Ararybá e o meu estudo do DNA, que era
essencial para as próximas etapas da Jornada. Desde o meu sonho na Bélgica, registrei
todas as informações sobre o código genético das imagens que eu estava recebendo há
alguns meses. Ali havia algo a ser descoberto e compreendido e eu sentia que o tempo
do entendimento estava próximo.

Em meio às araucárias, no país das fadas, deleitei-me comendo as gotas cristalizadas
da seiva do meu pessegueiro, como se fossem balas de caramelo. Banhei-me na fonte.
Dancei com as árvores prateadas de eucalipto e conversei com os vaga-lumes. Descobri
um novo líquen. Havia muitas coisas novas esperando por mim.

Deparei-me com uma bromeliácea muito especial, que sempre pensei ser nada
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além de uma praga das árvores. Uma semana antes de ir para Cunha, fui visitar um
biólogo em Ubatuba. Carlos Alberto mantinha diversas variedades de bromeliáceas na
sua casa. Ele possuía uma bromeliácea aérea num vaso, que atraiu minha atenção.
Olhei para a planta e pensei comigo mesma que somente um biólogo cultivaria uma
planta que era uma praga das árvores e de outras plantas. Perguntei-lhe sobre essa
planta e ele me explicou que se tratava, na verdade, de uma bromeliácea e que atuava
de forma semelhante a um medidor de poluição na região. Essa bromeliácea somente
era encontrada em áreas muito limpas.

Ali eu estava, fascinada e intrigada, examinando essa bromeliácea recém-descober-
ta no sítio de Cunha. Alimentava-se do nitrogênio do ar e transmitia total leveza e
expansão.

Continuei a caminhar, seguindo o caminho para o reino das fadas. Então, vi uma
velha árvore com bromélias. Em outra parte, um grupo de araucárias também estava
ornado com a mesma flor. Apanhei um punhado delas e levei-as comigo. Quanto mais
contato eu tinha com elas, mais eu sentia meus chakras superiores vibrarem e se ex-
pandirem, ainda que sempre ancorados à Terra.

Ao mesmo tempo, pedi à natureza que me mostrasse o meio para a feitura da nova
essência Ararybá, pois eu não havia encontrado uma bromélia Ybá desde a minha
chegada. Foi apenas depois de duas semanas que finalmente localizei uma que me
orientou, dizendo: “Aguarde a lua cheia, que receberá nova orientação”.

Depois de admirá-la, voltei-me para o tronco da árvore onde viviam as duas bromélias
YBÁ que eu havia usado para fazer a primeira essência-mãe. Agora estão fertilizando o
solo para o crescimento das araucárias em uma depressão do terreno cuja terra está
misturada à decomposição orgânica das bromélias.

“A essência Ararybá será feita da nova vida que irrompe através das cascas e
sementes secas dos frutos. Será feita da araucária inteira e da bromélia YBÁ intei-
ra, diretamente da árvore na qual foi achada. Continue sua pesquisa com a
bromeliácea aérea.”

Continuei meus passeios diários, que chamei de ‘investigação das bromélias acima
de qualquer suspeita...’ e percebi que algumas delas formavam uma flor no ponto mais
extremo da planta, como se estivesse sendo projetada para baixo, para a terra; entrei
em contato com esse pequeno ser. Fechei meus olhos e ele ensinou-me como respirar,
inalando e ancorando minhas raízes. Minha energia subiu para o chakra do coração e,
exalando, trouxe a energia para os quinto e sétimo chakras. Minha respiração era
ritmada. Todo meu ser vibrava. Obtive uma nova compreensão da sexualidade e de
suas funções como uma espiral ascendente e uma ponte para a expansão da consciên-
cia. Senti minhas raízes alcançando a profundidade da Terra e minha percepção se
alastrando pelo Universo. Mais e mais formas geométricas foram entretecidas com uma
infinita malha de cores e luz e sintonizei minha família de luz nas cores do arco-íris. Meu
ser foi projetado através do espaço em tempo acelerado e numa espiral rodopiante de
cores. Roguei pela expansão dos meus limites, mais entendimento e informações. Senti
uma abertura, como se a tampa de um jarro tivesse sido removido à força, conectando-
me a dimensões cósmicas. Vi a mim mesma num oceano universal de luz e cores, indo
em direção à minha mandala original prânica. Sentei-me em frente ao rio, num novo
estado de consciência, reverenciando a dança dos insetos luminosos.
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Na manhã seguinte fui até o círculo de araucárias cobertas com essa bromélia pra-
teada, um círculo que formava um templo para contemplação e meditação. Sentei-me
no centro e soltei meu corpo, mente e coração.

Ouvi uma voz dizendo: “Entregue-se, olhe para nós, observe como nos movemos
com o vento, sem resistir, sem medo, entrelaçamos e limpamos o que precisa ser
limpo. Os novos brotos da regeneração ficam fortalecidos por nossa presença. Traze-
mos a sabedoria da entrega.”

Entreguei-me mais e mais. Fechei os olhos e visualizei vigorosos brotos nascendo e
galhos mortos sendo suavemente levados de volta à Terra. Em alguns deles ainda se
fazia presente o princípio ativo de sua árvore e, por essa razão, existe a possibilidade de
criar vida mais uma vez.

É tempo de despertar nossa consciência da criação, presente no nosso código gené-
tico. Disfunção é causada pela ausência de um elo: muitos de nós se esqueceram de sua
origem e propósito.

A engenharia genética é uma faca de dois gumes, trazendo muita luz à ciência, mas
podendo implantar e distorcer informações no código genético. É de vital importância
que o momento primordial de cada ser seja selado e salvo, pois é ali que está contida a
nossa direção e o nosso destino. A engenharia genética aplicada aos sistemas da saúde
e da nutrição poderá enfraquecer a ativação da memória e, consequentemente, reduzir
o ritmo da evolução. A criação tem seu próprio propósito, que é tanto fortuito como
sincronizado e sempre é perigoso quando tentamos direcionar a Natureza a nossos
propósitos individuais. A luz sem direcionamento estará à mercê de energias parasitas.
Cada um de nós desenvolve seu potencial e o enfraquecimento de alguns elos causa
desequilíbrio em vários campos de energia. A perda do controle poderá ser criada no
próprio momento da pesquisa e esta é uma grande e terrível responsabilidade. A idéia
do Homem estar examinando o mundo à sua volta através da ciência é fascinante, mas
nem todos os cientistas estão conscientes de seus próprios propósitos na vida e ali reside
o perigo. Não basta dizer que, como cientista, não se é responsável pelo uso das desco-
bertas científicas. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Seria loucura dizer que as
nossas ações não afetam nossas vidas e nosso planeta. Não há liberdade sem responsa-
bilidade.

A Natureza foi minha grande e verdadeira mestra. Através dela e do poder dévico
recebi lições singulares, intrigantes e misteriosas. Cada um de nós precisa achar seu
caminho individual que o leve à percepção.

Alguns dias mais tarde recebi nova orientação para meu trabalho. Foi-me mostrado
o valor do elemento terra na minha pesquisa. A planta inteira deve considerar a terra,
pois é de lá que tudo recebe nutrição e sustento.

Durante as muitas caminhadas que se seguiram, dei uma atenção maior à gama de
cores nas encostas das colinas. Isto me trouxe mais informações.

Também fiz uma pequena bola da bromeliácea aérea. É incrível sua flexibilidade e
adaptabilidade. Deixei-a no meu quarto por vários dias e continuou a crescer normal-
mente, sem terra ou água. Estava se nutrindo dos elementos no ar.
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Oribá – A Origem Selada

A meia lua reinava no céu e tive de fazer uma curta viagem de dois dias a uma
região perto de Atibaia e Joanópolis, pequenas comunidades junto à rodovia que leva
ao interior do Estado de São Paulo. Testemunhei um pôr-do-sol especial, coroado por
um arco-íris que nos envolveu magicamente. Durante a viagem, recebi novas informa-
ções que inundaram meus chakras e me trouxeram os elementos através de imagens.

Essas informações demonstraram o relacionamento existente entre sombra e luz de
uma nova maneira. Dirigi-me ao Vale das Pedras Negras, uma região habitada por
seres que incorporam a conscientização da sabedoria e da eterna preservação da Natu-
reza. Ao descer para o vale, havia uma luz que formava um movimento contínuo, uma
vibração das estruturas pétreas formando cristais que se transformavam em luz em
frequências mais altas. Visualizei o chakra do planeta, emitindo essa energia e abrindo
o caminho para outras dimensões. Oribá será o nome da essência, selando e protegen-
do a memória primordial.

Quando olhamos para um semblante, não vemos o que há por baixo dele; mas o
funcionamento dos órgãos internos (sombra) vai dar o aspecto de sua pele (luz). É o
centro da terra que contém essa energia regenerativa. Existem suaves expansões e
contrações, um infinito ir e vir, a saída para outras dimensões de uma maneira conscien-
te e desperta, direcionando nosso movimento. É necessário alargar nossa percepção,
para que possamos manifestar o que essa expansão nos oferece: informação, conheci-
mento, entendimento e evolução.

Escutei com uma percepção altamente amplificada e receptiva. Decidi caminhar no
meio da noite, tocada por essas imagens vívidas. Quis ver a lua de novo.

Ponto de mutação... dois dias se passaram e eu estava de volta às montanhas de
Tauá-çuri. Eu estava saboreando uma xícara de café à tarde, admirando as chamas na
lareira, quando me lembrei de Fritjov Capra, um homem que detém meu respeito
incondicional. Quantas vezes pensei em escrever-lhe sobre medicina vibracional? Mas
me senti como uma formiguinha com um sonho quase virtual. A lua cheia se aproxima-
va e minha aceleração dévica crescia.

Preparei meus materiais para o trabalho. Desta vez, dois recipientes, um para Ararybá
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e o outro para a bromeliácea aérea. Fui até a bica de água fresca e deixei o primeiro
recipiente debaixo de um pinheiro macho. O outro, com as bromeliáceas, deixei numa
árvore muito bonita. A água cintilava à luz do luar e deixei-o ali até o dia seguinte.
Acordei cheia de energia. Foi-me dito para tomar um pouco de sopa de ervilha com
alguns legumes e cereais, para me fortalecer.

Apanhei o primeiro recipiente de água energizada e deixei-o ao pé do pinheiro
fêmea, que portava a bromeliácea Ybá no seu tronco. Não havia necessidade de fazer
cortes na flor e tudo permaneceu no seu lugar.

Apanhei três brotos de araucária que nasciam de três pinhões diferentes e juntei-os
à água. A seguir, retornei à bromeliácea aérea que estava no segundo recipiente. Livre-
mente pendente da árvore, depositava sua qualidade vital de entrega e regeneração.

Ao lado de um pequeno dique sentei-me, atenta a tudo. Uma sequência de imagens
muito claras tomou conta de mim. Essas imagens mostravam um vulcão ativo criando
cascatas luminosas brotando do centro da criação, lançando-as ao espaço. Senti uma
pulsação infinita no primeiro chakra, projetado em frequências de luz ao longo do
caminho kundalini. Indo e vindo, como a respiração, para depois apenas explodir com
o movimento feito pelo tempo, nos pontos de mutação. Onde o tempo nasce, o que é o
tempo? Perguntei-me.

“Tempo é movimento. A energia criativa é amada pelo tempo e vice-versa. Na
dança do amor, criam as mandalas, que somos nós. A energia criativa e o Vale
Eterno são um só. Na dança de movimento com as Estruturas Sagradas, tais como o
Vale das Pedras Negras, há uma luz de azul profundo envolvendo esse elemento.
Esse azul está presente em todos os elementos e protege a memória original, primá-
ria. É uma conexão importante na preservação do sagrado. Nos chakras, abre uma
frequência quando manifesta energia através do som. Esta é a razão para a música.
Na feitura dessa essência, a bromeliácea está presente, trazendo a qualidade de
expansão do movimento, o tempo manifestado no reino vegetal. A terra que lhe é
adicionada refere-se à estrutura, ao que dá sustentação à vida. Nosso coração se
alinhará com a teia cósmica e pedirá o que é necessário. As mandalas são meios de
comunicação plenos de qualidades, porém, sem amor ou sabedoria, serão como
telefones sem linha.”

Fechei os olhos outra vez e encontrei-me num tempo de rodopio de luz de arco-íris,
uma referência muito importante para minha alma. Girava e girava como um moinho
de vento, enquanto as emoções fizeram minha percepção explodir.

“Esse é seu movimento. Seu espírito se alinha com esse ritmo. Orybá é uma
essência para relembrar, despertar e reforçar nosso próprio ritmo. Orybá sela e pro-
tege e é o guardião do sagrado, que sempre está desperto. É a cor que nunca
esmaece. Quando nos afastamos do nosso propósito, temos nosso livre arbítrio para
experimentar o que for necessário ao aprendizado dos vários corpos que perfazem
nossa composição, sendo que podemos, a qualquer tempo, lembrar-nos do nosso
mantra de origem, nossa pulsação universal, que transcende nossa estrutura psíqui-
ca. Às vezes, seguimos por caminhos sedutores, ricos em experiência, mas que nos
enfraquecem; podemos evitar esse enfraquecimento, conectando-nos com nossas
mandalas originais. Você ficará impregnada durante a feitura dessa essência, im-
pregnada com o conhecimento dessa conexão com a criação, o começo e o fim de
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tudo. Conhecimento e informação serão gerados. Se puder, escreva o que está expe-
rimentando ao longo do dia e isto ajudará a liberar o que está sendo revelado a você
através desses reservatórios que nos conectam à grande Akasha, repleta de informa-
ção instantânea.”

Permaneci ali, na beirada do dique, envolta em uma brisa suave de verão. O sol
enviou seus raios e senti que era tempo de colher a primeira essência mãe da bromeliácea
aérea. Sua frequência estava bem equilibrada e deixei o dique para ir até a árvore na
qual estava pendurada. Acrescentei o elemento terra e, depois, senti minha energia se
expandir. Meu peito se abriu e respirei fundo. Eu estava inteiramente no interior de um
circuito de energia com os elementos.

Quando retornei à beirada do dique, o céu se escureceu e um trovão anunciou chuva
pesada. Corri até a araucária e a bromeliácea Ybá. Foi-me dito que eu devia deixá-la
ali até a manhã seguinte. Sua força deveria continuar a ser fixada na feitura da nova
essência e sua conclusão se daria depois de apanhada a bromeliácea aérea. Retornei à
árvore onde estava a bromélia e adicionei mais água da bica ao recipiente. Num impul-
so, levei-o a um círculo de eucaliptos prateados, quando um relâmpago pareceu incen-
diar-nos. Rapidamente, deixei o recipiente para receber a pesada chuva, a qualidade
de limpeza e descarga elétrica. Quando a chuva cessou, levei o recipiente com a
bromeliácea aérea ao círculo de pinheiros no reino das fadas, meu templo de reflexão
e meditação. Preparei e alinhei os elementos e acrescentei a essência da água do cipó,
que estava esperando por quase dez meses.

“O denso e o sutil são um só. O que os difere é a direção, o propósito, a qualifi-
cação. O desrespeito e a irresponsabilidade desqualifica o material, deixando-o
denso, no senso negativo. A espiritualidade verdadeira está presente em tudo que
incorpora amor, respeito e responsabilidade. Quando definimos e qualificamos nos-
sa sombra, dignificamos nossa luz e vice-versa.”

Por um longo tempo permaneci deitada na grama, relaxando, com uma percepção
muito amplificada; finalmente, levantei-me e voltei lentamente à casa. Tomei um banho
quente e uma sopa muito gostosa; fui deitar-me com o último raio de sol. Eu havia
atravessado um processo bastante intenso ao romper minha própria resistência e vi
várias portas se abrindo. Foi-me dito para dormir, como parte do processo de alinha-
mento com outras dimensões. Fui levada para um profundo sono, que durou quase doze
horas. A manhã se fundiu com meu sonhos. Eu sabia ter visitado o mar, assim como
muitos outros lugares. Lentamente, abri os olhos, deixei a cama e banhei-me com sais
revitalizantes. O recipiente cintilava, meio oculto, como se estivesse protegido por am-
bos, a energia da luz e a invisibilidade da sombra.

Escutei a voz que me ensinava: “A aceleração remove os indivíduos de sua
frequência habitual, de forma muito parecida como podem se dissociar de seus
vários corpos. Essa essência fortalece o guardião da frequência, do seu pulso origi-
nal, trazendo proteção e diminuindo a vulnerabilidade.” Fez-me sentir meu alinha-
mento e passei uma manhã muito concentrada e em paz.

“Quando terminar de colher a essência, a feitura de Ararybá estará completa-
da.”

Passei a tarde escrevendo, processando as imagens e as informações. Essa noite,
juntei água do mar a Oribá. Era a bênção final. Quando tomei algumas gotas de Oribá,
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senti o irromper da vida, querendo expandir-se e mover-se. A vontade de voltar para a
cidade, rever as pessoas, de compartilhar, já se manifestava em mim. Meus olhos se
encheram d’água, pensando nos amigos queridos. Sentia falta do meu grupo. Caio,
meu sobrinho, que esteve comigo durante todo esse processo, me observava na expec-
tativa do próximo passo a ser dado.

Tantos projetos me aguardavam. Desta vez, para além das montanhas.
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Rudá – A Essência Composta

 Um ano mais tarde, em fevereiro de 1998, finalmente tomei a decisão de abrir um
espaço terapêutico para a utilização das Essências Ararêtama, reunindo ali todos os
processos ligados a esse sistema de essências vibracionais e suas propriedades terapêu-
ticas.

Em setembro daquele ano, fiz outra viagem à Europa para contatar terapeutas e
mostrar meu trabalho, começando pela Suíça. Fui convidada por Joana, uma brasileira
casada com um suíço, Jean Marc, o presidente do Centro de Naturopatia. Um dos
principais aspectos dessa viagem era meu contato com usuários de técnicas alternativas
e medicina vibracional, resultando em que o sistema Ararêtama fosse muito bem aceito
ao ser incorporado nos seus processos terapêuticos.

Eu trazia comigo na viagem – e continuava a tomar – a essência Thini-á. Dei o nome
a essa essência durante o mês em que produzi a essência Oribá. Thini-á é um pré-
produto de Oribá, no sentido de que é uma parte do processo do qual resultou Oribá,
mas foi extraída antes de ter sido acrescentada a essência da Terra e do cipó.

Em agosto desse ano, eu havia começado a contatar algumas tribos indígenas brasi-
leiras através de Alberto Machado, uma pessoa que se dedicou a ajudar os índios do
Nordeste brasileiro, simultaneamente aprendendo com eles. Esse era um aspecto da
Mata Atlântica com o qual eu tivera muito pouco contato antes. Conheci um indígena da
tribo Fulni-Ô, do interior do Estado de Pernambuco; seu nome era Thini-Á, que significa
estrela. Escolhi dar seu nome à essência por causa das imagens espirituais que sua
pessoa me passou e que para mim significavam força, a luz interior que é a proprieda-
de de uma estrela e que, como tudo que flui de uma estrela, faz parte integrante da
harmonia cósmica de energias que fluem através de tudo que é vida no planeta e no
cosmo.

Tendo usado a essência Thini-á durante a viagem, eu tinha certeza de que todas
minhas ações e planos iriam ser postos em ordem e que eu não precisaria preocupar-
me com detalhes. Vários incidentes relacionados à minha viagem de Zurique a Londres
confirmaram os aspectos poderosos da essência e, logo mais, encontrei-me em Lon-
dres, totalmente pronta e confiante de que tudo correria bem.
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Londres estava do jeito como sempre me pareceu, fria e úmida. O lugar para onde
eu devia ir, Liphook, em Hampshire, estava a uma hora e meia de distância de Lon-
dres. Ia ao encontro de Don Dennis, que estava organizando minha participação no
workshop; sua loja, que distribuía essências florais, tinha o nome de The Working Tree,
(A Árvore do Trabalho).

No final das contas, esse curso foi um dos mais interessantes e mais fáceis que jamais
apresentei. Apesar dos problemas com o meu inglês – frequentemente tive de recorrer
à mímica – parecia-me que todos entendiam perfeitamente o que eu tentava lhes trans-
mitir. Igualmente, todos pareciam muito interessados na Mata Atlântica e nas essências
produzidas nesse ecossistema do Novo Mundo.

É importante para mim mencionar que durante essa viagem consegui visitar o biólo-
go inglês Ruphert Shelldrake, uma experiência que acrescentou muito à minha visão
das pessoas que, em todo mundo, estão incorporando uma nova relação com a Nature-
za, a cura e o mundo à sua volta. Ele mostrou grande interesse nas essências florais da
Mata Atlântica e aquela tarde foi muito agradável.

De Londres viajei para Praga, pois decidi dar-me um presente, visitando essa cidade
que muitos dos meus amigos afirmaram ser a cidade mais interessante e maravilhosa da
Europa. O dia em que cheguei a Praga foi o primeiro dia de muito frio do inverno que
se aproximava.

Apesar da beleza medieval dessa antiga cidade, seu aspecto misterioso me deixou
desprotegida. Como explicar? A questão não é colocar em dúvida que a cidade tenha
seu próprio valor intrínseco, nem que eu, como indivíduo, não pudesse me identificar
com os aspectos históricos e espirituais desta cidade; a dificuldade se apresentava na
minha incapacidade de relacionar tudo isso ao momento que estava vivendo. Praga era
um recuo ao passado e, ainda que fizesse parte do processo pelo qual a humanidade
chegou à realidade presente, a cidade estava como que envolta numa nuvem, manten-
do a dimensão de um tempo há muito passado, parecido com uma floresta antiga que
ainda abriga alguns dos espíritos do passado, quando os humanos eram jovens e novos
para a Terra. Passeando pelas suas ruas, logo me vi perdida, mas não apenas no
sentido da perda de direção dentro do mapa da cidade, e sim, no sentido da perda de
tempo e espaço. Eu me sentia solitária.

Passaram-se três dias para que eu conseguisse transformar interiormente esse sen-
timento de solidão; foi quando descobri que este era o lar do pintor Mucha. Eu já
admirava seu trabalho quando eu ainda era estudante de Artes e as cores que ele usava
no seu trabalho eram aquelas que eu, também, usava quando pintava. Visitei o museu
onde estavam expostos seus trabalhos e era como se fosse primavera e os aspectos
conflitantes da minha visita à cidade tivessem sido removidos.

Foi então que aprendi como era importante encontrar o que rompe o escudo que
construímos à nossa volta. Às vezes, esse processo leva anos e, por isso, comecei a ver
a necessidade de criar um composto das Essências Florais da Mata Atlântica. Seu nome
é Rudá. Rudá é composta das essências Oribá, Assá, Moara, Ararybá, Bromélia 2 e
Thini-Á. O que qualifica essa essência composta é o resultado das nossas experiências
de vida, que nos tocam profundamente e causam impacto sobre nossa existência cotidi-
ana. O que nos impele, é a forma pela qual nós metabolizamos essas experiências. Isto
se torna possível através de nosso grau individual de permeabilidade e ressonância
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frente à realidade que encontramos. Essa é a chave que nos fornece o sentido da vida,
explodindo as ricas sementes do nosso potencial criativo e permitindo que encontremos
nossas aptidões.

Podemos estar segurando nas mãos fontes catalisadoras e ilimitadas e, no entanto,
estar incapacitados de dar um simples passo para promover nossa evolução pessoal.
Podemos viver com restrições absolutas e, ainda assim, perceber a magnitude do uni-
verso num simples movimento das nuvens, na gama de cores de um pôr-do-sol. É nossa
postura e assimilação ao confrontar as experiências que qualificam a formulação do ser.
É a capacidade de romper diariamente as barreiras que nos fornece condições de
tornarmo-nos, continuamente, mais perceptivos e de nos nutrirmos daquilo que apreci-
amos.

A essência Rudá – amor em tupi-guarani – é um instrumento de metabolização da
experiência, sendo composta de seis essências da espiral crescente Ararêtama. Promo-
ve a paz, a capacidade de amar, abertura, proteção e assimilação. Nasceu ao mesmo
tempo em que foi redescoberto um pequeno animal que se pensava desaparecido da
Mata Atlântica, a cuíca, que através do seu metabolismo atua como parte ativa do
reflorestamento. A cuíca se alimenta dos frutos das árvores e defeca as sementes, dan-
do um novo início ao ciclo da vida.
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Kundalini,
O Encontro de Oriente e Ocidente

 Foi essa a experiência que deu início ao que seria a próxima etapa do processo
relacionado às essências vibracionais: o surgimento do Sistema Ararêtama. Uma de
suas manifestações era a criação do Instituto Ararêtama, uma organização não lucrati-
va, dedicada aos princípios de tudo que a Mata Atlântica representa. O Instituto estabe-
leceu-se no sítio em Cunha, onde muitas das essências foram criadas, destinando-se à
preservação do ecossistema da mata. Outro aspecto do Instituto era o de iniciar o
processo de cura das pessoas que viviam na região, sendo que o primeiro centro de
terapia foi incorporado ao Posto de Saúde do bairro da Barra, não muito longe do sítio.

O processo de cura da população local, formada por pessoas muito simples cuja
vida era dominada pela pobreza, precisava começar num nível que fizesse parte de sua
própria realidade e essa realidade definia-se, especificamente, em termos de dor. Não
se tratava de dor espiritual ou emocional, mas sim, uma dor física que essa gente sentia
em partes dos seus corpos. Tinham pouca percepção das conexões existentes entre
mente, corpo e espírito e o trabalho com eles precisava ser feito em bases que pudes-
sem compreender. Isto requeria a utilização de outro tipo de energia de minha parte,
pois essa dor física precisava ser transferida e transformada em termos psíquicos, para
que pudesse ser retornada, atuando sobre as dificuldades físicas nas quais se definiam
suas doenças.

Da primeira vez em que atendi um grupo da população local, consegui absorver sua
dor e, no processo de transmutação dessa dor, fui sobrecarregada com o peso de suas
doenças. Voltando para casa, eu sabia que precisava dar-me um tempo e descansar no
que eu chamava de reino das fadas, a fim de descarregar o esforço da cura e reaver
meu equilíbrio. Quando cheguei ao reino das fadas, escolhi um lugar e deitei-me no
gramado, chorando compulsivamente a dor e o sofrimento daquelas pessoas.

Sem conseguir parar de chorar, notei um cavalo pastando; ele deu-se conta da
minha presença e aproximou-se de mim, seu olhar fixo no meu. Ao me alcançar, con-
tinuando a mirar-me, ele abaixou a cabeça e começou a acariciar minha mão com seu
focinho, como se fosse para me confortar, sendo que seu olhar se manteve no meu até
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eu parar de chorar. Quando parei, o cavalo deu-me outro longo olhar, como para
confirmar que eu estava bem e, depois, afastou-se. Esse momento me inundou com
tanta maravilha e graça, que eu estava quase sem fôlego frente à percepção de que
mais uma criatura da Natureza havia compreendido meu momento de emoção e cone-
xão, como verdadeiramente sendo um momento de equilíbrio e harmonia. Uma voz
soou ao meu ouvido, dizendo: “Você sempre será alimentada pela Natureza no seu
trabalho de doação. Permaneça disposta a fazer o que se oferece para ser feito, o
resto cuidará naturalmente de si.”

Levantei-me da grama e tomei o caminho para casa. No meio da caminhada, vi
uma bromélia que chamou minha atenção. A conexão que senti ter com a flor era muito
parecida com aquela que tive com o cavalo, uma total compreensão de tudo que havia
acontecido naquele dia e as etapas necessárias ao processo, tanto para quem cura
quanto para quem deve ser curado.

Voltei todos os dias seguintes e minha afinidade com a flor crescia; logo mais, as
condições seriam favoráveis para que aquela planta me fornecesse mais orientação. Eu
estava parada na frente da bromélia e sentia a energia irradiando dela para todos os
meus chakras e minha coluna dorsal. Foi-me dito que era chegada a hora de produzir
mais uma essência, mantendo contato com a planta. A orientação era a de aprender a
relação entre afetividade e efetividade. Trata-se de centrar a força Kundalini, que
transmuta e envolve a energia ativa. É através do encontro dessas duas polaridades na
base da espinha que a energia emerge a partir da centralização, tornando-se um fator
de equilíbrio e harmonização que neutraliza a agressividade inútil.

Esperei que se passassem os dias de festas, os feriados de Natal e ao Ano Novo. A
orientação que me foi dada dizia que eu precisava centrar-me de forma que eu mesma
fosse como a essência da energia daquela flor, forte e estável, com minhas palavras e
atitudes refletindo essa força, sem gastar energia vital desnecessariamente. A imagem
corresponde à serpente oriental chamada naja que, quando na posição ereta, repre-
senta energia potencial, mais do que energia cinética, simbolizando prontidão e silên-
cio. A feitura dessa essência refletia minha vida atual. Em janeiro extraí a primeira
essência mãe e em fevereiro, a segunda. No mês seguinte, juntei as duas essências e foi
como um poema mítico, refletindo as atitudes do autor com a energia atemporal da
Terra e da Natureza, cujas características simbólicas e intrínsecas ultrapassam as ciênci-
as lógicas. O poema mítico dessa essência é fluido e um reflexo da sabedoria esotérica
da Natureza e sua onipresente energia.

Os efeitos dessa essência vibracional se refletiam na minha vida pessoal. Comecei a
participar de aulas de meditação Kundalini e, através de dança indiana, comecei a
direcionar a energia física a um objetivo tântrico. Meus relacionamentos com pessoas
começaram a assumir uma nova coloração, refletindo um maior envolvimento com a
transferência de energia entre chakras e as linhas cósmicas de força que perfazem a
realidade universal.

Eu me sentia como se estivesse numa corrida de embarcações, com a correnteza
fluindo na direção da fonte. O Universo respondeu concretamente: “Sim, a gênese
universal tântrica é o berço do nosso conhecimento holístico, trazido a nós pelos iogues
e pela medicina chinesa”.

Em março desse ano fui apresentada a Stuart Perrin, um mestre da meditação
Kundalini, cujo trabalho havia começado com seu mestre Rudy, que faleceu nesse meio
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tempo. Cada sessão de meditação me fazia sentir como se estivesse nadando no grande
oceano cósmico e meu biorritmo pulsava na frequência do sol.

Passei a levantar-me com o primeiro raio de sol e minha respiração tornou-se parte
da energia prânica. Através desse processo de meditação comecei a perceber a interação
da energia com o processo diário da vida, que também era parte dos efeitos das essên-
cias vibracionais e, portanto, a afirmação do trabalho espiritual desenvolvido por Susana
Maiani durante os 23 anos que estivemos trabalhando juntas.

O trabalho espiritual de Susana sempre esteve ligado ao desenvolvimento do poten-
cial inato a todas as pessoas através das forças que existem na Natureza e que estão
diretamente ligadas ao nosso bem-estar espiritual e ao equilíbrio necessário em relação
a nós mesmos e aos outros.

A união das duas essências mães representa a essência da comunhão. Conduz à
percepção de que podemos dar amor sem nos tornarmos dependentes da emoção
recíproca para nosso equilíbrio e harmonia pessoal. Através da comunhão participa-
mos, mais do que dependemos, da necessidade de retorno da energia de igual intensi-
dade e, através dessa comunhão, há liberdade e amor, não dependência e angústia. É
a comunhão que abre a percepção para a doação e, dessa forma, fornece sensibilidade
para a definição dos relacionamentos. É esse casamento de almas que deve ocorrer
dentro de cada um de nós, sendo que através desse ato tornamo-nos livres para amar.
Este é o ato de doação que permite o nascimento da comunhão no sentido mais profun-
do, o de nossa essência comungar com a essência do outro, eliminando a necessidade
de drama pessoal, o que tantas vezes domina os relacionamentos.

O nome dessa essência é Kundalini. Apesar do que pode ter parecido no início, o
foco do simbolismo da Mata Atlântica é exatamente a comunhão entre Oriente e Oci-
dente, de simbolismo cultural e tradição esotérica, de essência planetária e xamanismo
mítico, que são representados nessa essência vibracional. É, também, a realização pes-
soal da natureza tântrica do meu trabalho com essências, que esteve sempre presente
e tornou-se então perceptível.

Cada etapa, cada essência desempenhou um papel individual e essencial na forma-
ção da mandala, que é planetária como objetivo e individual na manifestação. Leva-nos
de volta ao início, a cobra que devora seu próprio rabo, um simbolismo muito bem
compreendido, tanto no Oriente como no Ocidente. Foi através desse processo que
compreendi o casamento de luz e sombra, de raiz e flor, o dualismo que é complemento
e não oposição.
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Yatê – As Borboletas e as Flores do
Manacá da Serra

Em abril de 1999 eu estava em Cunha, trabalhando para o Instituto Ararêtama com
a população local. À noite, antes de ir dormir, tomei algumas gotas da essência Oribá.
Já há algum tempo eu vinha percebendo que estavam ocorrendo novas formas do
despertar da percepção. Isto me afetava com o sentimento que existe no ar no início da
primavera, quando à Terra, uma vez mais, é permitido dar à luz e renovar o ciclo da
vida. Tomei a essência para assegurar que todas as linhas de força, os elos que se
ligavam à energia e que estavam se ativando para promover esse nascimento, estavam
limpos e desimpedidos. Acordei na manhã seguinte sentindo-me muito bem, com aque-
la sensação que se segue a uma noite bem dormida e tranquila, quando estamos pron-
tos para aproveitar alegremente o dia.

Meu primeiro pensamento foi o de sair de casa e dar um passeio ao ar livre, ao sol. Eu
caminhava acompanhando a divisa da propriedade, do lado do jardim, quando me depa-
rei com centenas de lindas borboletas revoando e se alimentando da energia abundante
que ali reinava. Parei para observá-las por um momento, festejando sua beleza e a graça
de sua dança aérea, quando minha atenção foi distraída por algo que poderia ser chama-
do de uma força, um campo de energia que me engolfava. Não se tratava da energia que
sempre nos invade na presença da Natureza, uma energia da Terra, mas sim, uma força
que, sem dúvida, era cósmica em sua essência, parecendo ‘colapsar’ – para usar um
termo da mecânica quântica – no meu interior e se expandir a partir de mim. São mo-
mentos como este que me fazem contatar o reino dévico formulando, como consequência
natural, uma pergunta. Até aquele momento, todas as essências eram produzidas a partir
de plantas e agora havia a clara indicação para a produção de uma essência de borbole-
tas. A questão que coloquei foi essa, apesar de não proferir, ou formular mentalmente,
palavras reais: “Caso o propósito desta manifestação seja a criação uma essência de
criaturas belas e simbólicas, eu gostaria de receber uma mensagem clara a respeito”.
Nesse ponto, afastei-me do jardim e das borboletas e retomei meu passeio.

Tinha sido minha intenção caminhar até a cachoeira naquele dia quando, a meio cami-
nho entre a casa e a cachoeira, meu olhar foi atraído para o meio da estrada, onde uma
borboleta nativa da Mata Atlântica repousava com suas lindas asas eretas e postas. Parei

MataAtlantica-Ago2011-001a126.pmd 23/8/2012, 09:49120



121

junto à entidade, que não se movia. Levantei minhas mãos, juntando-as sobre minha cabe-
ça, imitando sua posição de repouso e fechei meus olhos. “É este o sinal que pedi?”

Então a borboleta lentamente baixou suas asas no que só poderia ser entendido
como um gesto de consentimento e novamente permaneceu imóvel. Eu também abai-
xei meus braços, como dizendo que havia entendido e concordado; depois, voltei-me
lentamente e retornei à casa.

Ao chegar, apanhei o recipiente de cristal que eu costumava usar para a feitura de
essências e enchi-o com água, fui para o jardim e coloquei-o no chão, no meio do
jardim, que era o próprio centro de atividades daquela revoada de borboletas que ali se
encontrava. Enchi mais dois recipientes de cristal com água e depositei-os no meio de
um pequeno bosque de eucaliptos, próximo dali, onde também havia um coletivo de
borboletas que dançavam à luz do sol filtrada pelas árvores. Sentei-me para observar e
logo pude ver uma borboleta passar voando por cima dos recipientes de cristal, provo-
cando o que poderia ser descrito como um campo magnético, claramente visível; a
energia, que era a própria essência das borboletas, passava através do campo magné-
tico para dentro da água no recipiente.

Uma voz dizia: “Vá até as árvores de manacá e colha as flores caídas dos galhos.
Selecione três flores e coloque uma em cada recipiente de cristal.”

Segui as instruções e quando coloquei a flor na água do recipiente, sua energia
assemelhava-se à essência do mundo dévico que chamo de ‘reino das fadas’, conforme
já expus anteriormente neste livro. Não havia a menor dúvida de que esse procedimen-
to estava sendo abençoado pelas fadas e que elas eram responsáveis pelo direcionamento
dessa energia para dentro da essência que eu estava preparando.

A essência se chama Yatê, que é o nome do idioma Fulni-Ô e é uma homenagem à
sua cultura. É como a larva que se alimenta da abundância da Terra e, depois, de sua
própria essência e natureza, extrai de seu próprio corpo as secreções com as quais tece
seu casulo. Com cada um dos fios se aproxima mais da metamorfose, para emergir
como borboleta. Mas o estágio de tornar-se uma borboleta não é o objetivo ou a reali-
zação de sua unificação com o todo, pois ela também precisa completar o ciclo e botar
seus ovos, permitindo a renovação. Nenhum dos estados de ser dessa entidade repre-
senta um fim, nem um início; é o símbolo milenar da cobra engolindo o próprio rabo,
ou, melhor dizendo: “como foi no início, é agora e sempre será, mundo sem fim”.

À noite, dei uma volta e acabei parando na frente de um vale repleto de vaga-lumes.
Eles estavam criando uma malha de luz maravilhosa através de sua intercomunicação.

Então eu me lembrei da primeira lição na primeira aula de geografia no meu pri-
meiro ano escolar. Se bem me lembro, era mais ou menos assim: “O universo é com-
posto de corpos celestes localizados no espaço. Estão classificados em estrelas e come-
tas, planetas e satélites. Estrelas e cometas geram sua própria luz, enquanto os plane-
tas e satélites somente refletem a luz das estrelas.” Essa idéia levou-me à conclusão de
que as pessoas vivem num planeta que depende da luz do sol, nutridora de tudo que é
vida, e que a vida é um reflexo da pureza do cosmo e que, com o despertar da nossa
consciência, uma parte do processo quântico de ciclos sempre cambiantes e contínuos,
passamos a penetrar o caminho que nos modifica de seres que refletem a luz para seres
que podem tornar-se, também, estrelas com luz própria.

Completando o ciclo de evolução, se apresenta o ciclo da transformação e do despertar
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da luz. Assim, nossa visão de mundo se torna mais globalizada (sendo que o significado
de globalização não se refere à massificação do conhecimento e da percepção, mas
sim, a uma ligação da energia que interliga cada um de nós e todos com o todo cósmico,
a energia individual que é a assinatura do nosso planeta e de todas suas partes compo-
nentes). Através dessa teia de vaga-lumes se comunicando, criando uma sinfonia caden-
ciada, nossa liberdade se torna o recurso básico das linhas evolucionárias dos campos
mórficos que compõem o que chamamos de Gaia. E é porque tomamos, instantanea-
mente, as direções que conduzem a Gaia e que vêm de Gaia, que as responsabilidades
com respeito a esse destino são fundamentais. É o momento onde transcendemos o
conceito de liberdade, fazendo desta um instrumento e não um objetivo do nosso cami-
nho. É o momento em que começamos a examinar as técnicas que nos ajudam ao longo
do caminho da nossa jornada. Por exemplo, a compreensão e o direcionamento dos
centros energéticos (os sete chakras) e não, apenas, a preocupação com seu funciona-
mento correto. Esta é a mensagem das borboletas, a de fazer da liberdade um fator de
suporte da teia da evolução. É trabalhar transdisciplinarmente.

Dois dias depois, retornei a São Paulo em total alinhamento com a essência recém-
produzida. Existiam pendências estruturais do meu trabalho, que precisavam ser acer-
tadas, outras, revistas e redirecionadas. Igualmente, havia questões na área da saúde a
serem trabalhadas. Durante as semanas e meses subsequentes, percebi a urgência de
pôr em ordem papéis, idéias e relacionamentos.

Dei-me conta da importância do processo de transformação das borboletas que,
como flores que voam, encurtam os caminhos para a realização das tarefas. Conscientizei-
me, também, da importância de se ter esclarecido e trabalhado as questões pendentes,
para poder alçar vôo. Voar com responsabilidade, quando os níveis pessoal, coletivo e
cósmico se entrelaçam na complexidade transdisciplinar da existência.

Yatê é uma essência que indica o que precisa ser trabalhado para que nossa meta-
morfose possa ser efetiva. As flores do Manacá da Serra estão presentes, trazendo
alegria e contentamento para esse processo. O Manacá da Serra é uma árvore da Mata
Atlântica secundária, como se fosse uma bênção doada pela Natureza após a primeira
derrubada da floresta.

Em setembro fiz uma viagem à ilha de Kauai, no Havaí, a convite de Ken Carlson,
produtor de essências daquela região. Eu o conheci na conferência Internacional de
Findhorn, em outubro de 1997, juntamente com sua esposa Cris Carlson.

O avião que me levava sobrevoando o Pacífico e seu azul infinito atravessou uma
camada de nuvens expressivas, como que acenando à nossa chegada.

A ilha me impressionou de imediato e, na primeira noite, um sonho muito real me
acordou subitamente, quando a deusa da ilha se manifestou a mim, revelando suas
cores, sua luz, suas qualidades. Durante as duas semanas que estive na ilha paradisíaca,
ela me acompanhou como exímia anfitriã: caminhei à beira-mar, presenciei esplendorosos
pores-de-sol e me embrenhei em florestas de bambu, sempre regada pelo encanto da
cultura polinésia. Juntamente com Ken, produzi uma essência ambiental da ilha.

Passei, também, por situações onde trabalhei intensamente a percepção conscien-
te, entrelaçando intuição, comunicação e ação, bem como os diversos níveis – individu-
al, coletivo e universal.

A consciência de Yatê esteve muito viva durante esse processo.
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27

Oyamâ – A Flor do Cacau

Eu caminhava numa terra de muitas fontes de águas límpidas, sempre rodeadas
pela mata. Um grupo de pessoas humildes, nativas daquela região, eram atendidas em
consultas coletivas; a atmosfera úmida da floresta a tudo permeava.

Um homem de semblante sereno e voz confortante me acompanhava e levou-me a
uma plantação de cacau; mostrou-me o caule do cacaueiro repleto de pequenos bo-
tões, dizendo: “Em pouco tempo, haverá a florada nestas árvores. Concrie uma es-
sência ; ela será muito importante dentro do sistema.”

Acordei numa manhã em meados de outubro de 1999, embebida por esse sonho e
magnetizada pelas estradas e córregos que percorri durante a noite. Levantei-me e
telefonei para o administrador da Fazenda Capricórnio, perguntando sobre os cacauei-
ros: dali a poucas semanas seria o momento certo para a feitura da essência.

Em meados de novembro, desci a Serra do Mar em direção ao meu templo natural.
A atmosfera da primavera estava presente no ambiente e preparei meus instrumentos
de trabalho, em parte sentindo total certeza quanto à produção, em parte negando o
momento. Teria gostado de sentir a plenitude do momento e estar tranquila, mas estava
instável e me sentia desconfortável.

Dirigi-me à Fazenda para dar um mergulho no rio Indaiá e encontrei o administrador
pelo caminho, que me avisou que a floração se daria mais tarde naquele ano.

Mauro Liberalli, meu grande amigo, com quem eu compartilhava o contato com a
Natureza há anos, acompanhou-me no passeio e, quando subíamos a trilha em direção
a Água Pequena, eu lhe disse: “Realmente, não parece o momento certo para a produ-
ção. Mas o mergulho único e regenerador no rio é imperdível.”

Naquele momento olhei para um cacaueiro e vi algumas lindas florzinhas, radiantes
como pequenas orquídeas pendendo do caule das árvores. A informação era negativa e
a realidade, positiva. Caminhei mais alguns metros e afirmei para Mauro que não havia
mais flores; aquelas que eu havia encontrado eram as únicas. Mal acabei de pronunciar
a frase, olhei para o chão. Eu estava sobre um tapete de florzinhas em baixo de uma
árvore repleta delas. Tornei a olhar para Mauro, para o chão, para a árvore e voltei
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prontamente para casa, para buscar meu material.

Voltando à mata, sob aquelas pequenas lindas flores, começamos a colhê-las; apa-
nhei uma para saboreá-la. Mauro resolveu fazer o mesmo e me perguntou se podia.
Imediatamente, uma voz dentro de mim respondeu: “Quem sou eu para dizer não?”

Dois dias se passaram, em meio a chuva, lua cheia, sol e primavera. A essência se
manifestou com todos esses ingredientes e as primeiras gotas do elixir trouxeram a
imagem de uma fonte de águas cristalinas ascendendo do plexo solar em direção ao
corpo mental, se expandindo e limpando o corpo emocional, até se transformar em um
córrego de luz, descendo para a Terra pelo primeiro chakra. Imediatamente, os pensa-
mentos confusos se dissiparam, a dualidade se centrou e a harmonia irradiou pelos
corpos.

Passei a tomar a essência constantemente e ela me acompanhou passo a passo. Vi-
me como um trem descarrilado sendo recolocado em seus trilhos de origem, trazendo à
expressão sentimentos puros, não travestidos: raiva, medo, amor. Percebi sua qualida-
de assertiva, clarificadora, eliminando as máscaras sociais e limpando a comunicação
nos relacionamentos. Clareza e objetividade se irradiaram pelo corpo mental e emoci-
onal e, semanas depois, fui visitar meu amigo Thini-Á para poder denominá-la com a
palavra Fulni-Ô, como eterna homenagem à minha afinidade por esse povo, através
deste meu amigo indígena.

Sentei-me na rede em sua casa, enquanto Thini-Á acendia seu cachimbo e a fumaça
emanada trazia o elo com seus ancestrais. Fui lhe contando sobre a nova essência e ele
foi declamando algumas palavras e seus respectivos significados, até chegar a uma
sonoridade forte com a palavra Oyamã, buscando a água pura.

Ele ficou repetindo a palavra e uma onda me inundou, trazendo um choro profundo.
Permanecemos em silêncio e o eco desse nome ressoou em mim. Depois de um tempo,
Thini-Á me mirou com seus olhos negros e profundos e começou a contar histórias
encantadoras do período do ritual sagrado de sua tribo, enquanto Oyamã me embalava
como deusa d’água acolhedora.
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Ao chegar no final deste livro, estaremos falando, realmente, de começos. O come-
ço que nos reorienta com respeito a nós mesmos como indivíduos, ao nosso coletivo,
nosso mundo e o Universo. Esta é uma mensagem tão antiga como o tempo linear, a
mensagem que todos os líderes espirituais e sábios têm comunicado de uma forma ou
de outra, desde as tentativas iniciais para definir a espiritualidade e o lugar da humani-
dade em um mundo limitado pelos cinco sentidos.

Tem havido tantas tentativas de passar essa mensagem à humanidade, que na rea-
lidade não é necessário revê-las senão repetindo que cada uma dessas religiões, cami-
nhos espirituais, filosofias e crenças nada mais são do que ferramentas na Jornada do
Despertar da Consciência e que cada uma é tão correta quanto as outras. Mais do que
isso, nenhuma é mais correta do que as outras. As religiões têm a tendência de tornar-
se entidades vivas, nas quais o objetivo do seu quarto chakra está atado aos primeiros
três, incluindo o da sobrevivência pessoal, da autoperpetuação, o que as torna dogmáticas.

Nossos valores referentes a ciência, medicina, direito, política, religião, família, tra-
balho, sexualidade, felicidade e, até mesmo, morte, requerem uma reestruturação e é
somente como indivíduos que podemos começar esse processo, movendo-nos na nossa
jornada de indivíduo para família, para comunidade, para nação, para planeta e ainda
além, para o Universo do qual todos fazemos parte, quer façamos essa escolha quer
não.

Precisamos aprender a compreender as mudanças que são trazidas pela física
quântica, a incapacidade das práticas médicas atuais de curar através de táticas unica-
mente invasivas. Aprender que um mundo globalizado não tem por fim um mundo
massificado, perpetuando a exploração de classes e indivíduos, nações e regiões, mas
que deve unir-nos através da informação e do amor, através da empatia e da compre-
ensão. Precisamos aprender a respeito da energia que existe em cada um de nós e
também da energia coletiva, dar-nos conta que o conhecimento dessa energia significa
que podemos escolher a maneira como a energia coletiva influencia, em nível quântico,
as decisões que tomamos e que a escolha dessas decisões pode ser positiva ou negativa.
O simples fato de observarmos a energia de um evento ou de uma idéia implica em que
nossa observação muda o campo de energia e o modifica. Que a energia modificada
por cada um de nós dentro de um coletivo pode ser utilizada para produzir um efeito
positivo ou negativo; tal como a energia de um comício de Nuremberg, que resulta em
reforçar uma premissa que é inaceitável para a vida, ou como a energia de um concer-
to de rock projetado para arrecadar dinheiro para uma África desnutrida, que eleva a
conscientização planetária a um nível que interliga tudo a uma energia cósmica de bem-
estar.

O Sistema Ararêtama é mais uma via agora disponível. As essências vibracionais são
um laço que une a Gaia, à energia da Natureza e da Mata Atlântica. Essa floresta,
apesar de estar quase totalmente devastada, possui a mesma energia de recuperação
que nós possuímos como indivíduos. Tem a capacidade de prosperar e crescer, tal como
nós, se fizermos as escolhas certas para o futuro, da mata e nosso.

Sinto-me agraciada por trilhar um caminho abençoado e iluminado pelos seres sem-
pre abertos a nos fazer compreender cada vez mais o tear cósmico que nos une como
micropartículas de amor e luz. Através da dádiva de estarmos vivos e do dom de sermos
atuantes, tornamo-nos parte do mosaico universal da Criação.
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Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.
Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.

“Cânticos”
Cecília Meireles

Parte III

O Sistema Ararêtama
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Introdução

Tudo que está vivo, pulsa como energia. Presente em todo o Universo, aparece na
forma de um ritmo eletromagnético. Um movimento se une a outros movimentos, forman-
do famílias de ondas de frequências interligadas. Na Natureza, ecossistemas diferentes são
representações físicas de diferentes agrupamentos de campos energéticos.

Para ajudar a entender algumas das leis universais que regem a dinâmica da energia, a
humanidade criou sistemas para examinar e explicar esses padrões de pulsação. Cada um
desses sistemas padronizados foi criado numa sociedade distinta e em diferentes épocas da
história da humanidade, baseando-se na compreensão que aquelas sociedades podiam ter
em função do seu conhecimento e percepção na época em que foram criados. Alguns dos
sistemas que representam leis universais são: a Astrologia, o Tarô, o I Ching, a medicina
chinesa e o sistema de chakras dos hindus.

O Sistema Ararêtama aparece em 21 batidas rítmicas (pulsação das essências) nos seus
oito níveis de frequência (graus de evolução). O Ararêtama representa o estágio de muta-
ção do qual se origina a luz. Nasce no momento em que frequências negativas e positivas se
unem, criando energia vital (energia prânica). Baseia-se na mandala do amor e na regene-
ração dos padrões básicos de comportamento, que acessam a memória primordial huma-
na.

O Ararêtama participa do trabalho do despertar da consciência através do ecossistema
da Mata Atlântica e dentro da totalidade sistêmica da Natureza; consequentemente, ressoa
em harmonia com a rede universal de energia. O cosmo é uma teia de inter-relações
eletromagnéticas e movimento quântico. É essencial ao processo de qualificação cosmológica
humana se conectar à rede original e, portanto, é condição prioritária para a evolução
através do amor, felicidade e exuberância da vida. Além de possuírem qualidades
fitoterapeuticas, as bromeliáceas, raízes, plantas, cogumelos, seivas e líquens pesquisados
também são canais dessa rede.
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Ilha Bela

São Sebastião

Ubatuba

Cunha
Parati
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Ararybá
(Araucaria angustifolia e Aechmea carvalhoi)

Essência composta de uma bromélia – Ybá – um pinheiro araucária macho, um pinhei-
ro araucária fêmea, uma araucária em crescimento e um fruto de araucária.

Palavra-chave: integração.

Chakras ativados: primeiro, terceiro, quinto, sexto, sétimo.

Benefícios:
• Desperta a mente superior.
• Traz a conexão com o eu superior, cons-

cientizando-nos da nossa missão e dos
desejos da alma, fortalecendo a vontade
de realizá-los.

• Organiza o pensamento e traz a concreti-
zação da visão consciente.

• Traz inspiração ao plano físico. Intensifica
a sensitividade e a capacidade telepática.

• Torna-nos próprios para receber o divino.
• Abre para receber.
• Permite a visão global.
• Traz equilíbrio e concentração.
• Abre o espaço interior.
• Protege.
• Mantém a identidade pessoal centrada.
• Proporciona atenção e foco.

Sintomas:
• Hipersensibilidade devido ao estresse am-

biental.
• Falta de equilíbrio e concentração.
• Claustrofobia.
• Dificuldade de enxergar o todo.
• Desconexão com nossa missão pessoal.
• Ausência de perspectiva na vida.
• Vulnerabilidade.
• Desconexão com o corpo áurico.
• Suscetibilidade aos comportamentos cole-

tivos.
• Desproteção.
• Hipersensibilidade.

Afirmação:
Através de minha solidez e receptividade,

o divino se manifesta, preenchendo-me com  projetos e realizações.

Mantra:
Suprema existência:

Quanta perfeição e inteireza
Nos manifesta esta mãe Terra.

Ancoradouro sublime
Sustentando minhas raízes
Meus galhos se abraçam
No céu imerso em luz.

Sei porque sou
E como vou

Meu norte é mastro e bandeira
E minha vontade faz jus.
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Assá
(Philodendron imbê e Ybyapó)

Triângulo de energia entre duas raízes aéreas e a raiz da árvore Ybyapó. É um estágio
na essência PYATÃ, em que o processo vital é trazido à luz purificadora.

Palavras-chave: gratidão, compaixão, perdão.

Chakra ativado: quarto.

Benefícios:
• Limpa e regenera matrizes dos padrões de

comportamento que bloqueiam o cresci-
mento.

• Fornece luz, amor e força.
• Permite a compaixão.
• Limpa e tonifica os chakras.
• Trabalha a vítima interior.
• Abre para a gratidão.
• Possibilita o perdão e a generosidade.
• Limpa a psique.
• Equilibra amor e poder.
• Coadjuvante nos tratamentos de depen-

dentes químicos.

Sintomas:
• Ciúme.
• Sentimento de culpa.
• Abuso sexual e emocional.
• Complexo de inferioridade, autocondena-

ção.
• Constante sensação de fracasso/competi-

tividade.
• Condescendência com a própria negativi-

dade.
• Ressentimento e amargura.
• Egocentrismo.
• Sensação de ser injustiçado, autocomise-

ração.
• Dificuldade em aceitar o sucesso alheio.
• Auto-reprovação.
• Padecimentos e dores.
• Co-dependência.
• Necessidade de atenção.

Mantra:
Meu mover é teia-trama

Entrelaçamento da deusa-mãe-gaia
Nutridora

Complacente
Mantenedora

Tecelã do destino – Terra.
Alma gêmea da compaixão

do perdão
da ternura.

Tenra
Perfumada e Amiga!

Afirmação:
Sinto-me abençoada por estar viva no planeta,

desfazendo os nódulos da dor através do perdão e da gratidão.
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Bromélia 1 e 2
(Quesnelia testudo Lind)

A espécie destaca-se pela agressividade das folhas. Forma densas touceiras e possui
inflorescência vistosa, com brácteas avermelhadas e flores púrpuras. Exclusiva da restinga
do litoral de São Paulo.

A flor sagrada dos índios tupi-guarani é um símbolo da cooperação que ocorre na
natureza: suas folhas armazenam água para saciar a sede de alguns animais e, por baixo
delas, pequeninas rãs instalam seu refúgio sob sua proteção. Ela interage com a energia
arquetípica feminina em todos os níveis, do telúrico ao espiritual, conectando-a ao chakra
do coração e recebendo as bênçãos do sol em fluxo ascendente. O processo foi concluído
em duas partes, resultando em duas essências.

A primeira essência purifica e abre os chakras, permitindo as conexões energéticas
entre o primeiro e o sétimo chakra.

Palavras-chave: receptividade, abertura.

Chakras ativados: todos.

Benefícios:
• Como efeito mais importante, conduz a

um profundo relaxamento físico e emo-
cional, tendo o poder necessário para dis-
solver a resistência mais profundamente
arraigada na alma.

• Combate o superexcitamento e equilibra
o fluxo de adrenalina.

• Proporciona uma respiração profunda e
calma.

• Flexibiliza.
• Trabalha com o lado feminino, intuitivo.
• É excelente para o parto e para traba-

lhos com o corpo, como massagens.
• Ajuda na assimilação orgânica.

Sintomas:
• Rigidez mental e emocional.
• Sobrecarga, pressão e tensão.
• Fanatismo ou excesso de disciplina, repres-

são.
• Medo.
• Arrogância.
• Dores musculares e nervosas.
• Retenção de líquidos e toxinas.

Mantra:
O abrir-se permite o acesso

à Origem
E assim é a nossa expansão

ponto por ponto
nota por nota

tom sobre tom, como a pulsação
Cadenciado e seguro de

sua fonte,
O universo se entrega à doação

Afirmação BROMÉLIA 1:
Sou o princípio feminino da abertura e receptividade.

Meu ser inunda-se de luz curadora.
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A segunda essência carrega todas essas correntes energéticas para o chakra do coração.

Palavra-chave: unificação.

Chakras ativados: primeiro, quarto, sétimo.

Benefícios:
• Integra sexualidade e espiritualidade.
• Desperta o Kundalini.
• Traz a paz, o alívio, a humildade.
• Limpa e purifica a alma, interligando as

partes instintiva, emocional e mental do
indivíduo, permitindo-lhe obter informa-
ções ancestrais sobre a jornada da alma.

• Permite o acesso da alma à mais recente
realidade alquímica, abrindo a porta para
a realização de um trabalho maior.

• Trabalha o antagonismo emocional e psí-
quico, equilibrando-o no coração.

• Centraliza a dualidade no coração.
• Desenvolve a força do poder feminino.
• Permite o contato com os instintos sem

medo.
• Clareza sobre identidade sexual.
• Abre para a espiritualidade sem fanatis-

mo.
• Libera emoções e sentimentos ocultos e

integra-os harmoniosamente.

Sintomas:
• Ambivalência.
• Inveja, ciúmes, suspeita.
• Pensamentos negativos.
• Dificuldade em dar acesso à compaixão.
• Agressão reprimida.
• Espiritualidade sem ancoragem.
• Tirania e dominação.
• Homossexualismo.
• Vergonha da própria sexualidade.
• Repressão da sexualidade em prol de uma

suposta adequação comportamental.

Afirmação BROMÉLIA 2:
Eu acesso a sombra sem medo, dignificando-a no encontro com minha luz.

Meu coração é o templo desta união.

Mantra:
Sou mandala de pérolas

No Oceano da Consciência
Pequenas preciosidades que compõem o

mosaico da Força que sou.
Sou mandala de pérolas

Dimensões tão ricas de vivências
Com as quais desenho meu mala.

E minha Sabedoria
É apenas o ir buscar as pérolas...

E como as compor
No rodamoinho da vida.
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Celebração
(Nidularium seidelli L.B. Smith)

Flor da família das bromeliáceas, cuja coloração verde-amarelada demonstra nitida-
mente a metamorfose contínua da folha para a flor. A essência é feita com uma flor jovem
e uma flor madura.

Palavras-chave: confiança e alegria.

Chakras ativados: terceiro, quinto, sétimo.

Benefícios:
• Ajuda a se expandir sem medo durante

períodos de transição.
• Permite o reconhecimento e o clareamen-

to de padrões de pensamentos negativos.
• Inspira confiança e prazer no trabalho.
• Promove a celebração da alegria de vi-

ver.
• Acalma a mente hiperativa.
• Desenvolve a expressão.
• Trabalha em duas direções: traz a luz para

o interior, limpa e expande (centrífuga e
centrípeta).

• Promove o reconhecimento da sabedoria
interior e a receptividade necessária para
sua expressão.

Sintomas:
• Submissão.
• Dúvidas e incertezas, insegurança.
• Falta de confiança.
• Falta de estímulo.
• Falta do prazer de viver.
• Vulnerabilidade excessiva.
• Solidão e isolamento.
• Sensação de desesperança.
• Dificuldade de expressar o que sente e

pensa.

Mantra:
Sou força de luz

E em dança conduzo meu viver
Como aprendiz da alegria

Sou mestre em sempre aprender.
Dourado emana a confiança

Geradora do estandarte da vida
Crio, expresso, danço e me lanço
Na certeza de plenamente existir

(O Celebrar é diário).

Afirmação:
Eu estruturo meu ser com confiança,

sendo discípula do meu mestre interior.
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Embó Rudá
(Imbe Philodendron)

Raiz aérea pendente, em busca de umidade. Esta, particularmente, encontra-se enraizada
na terra especial. O aroma único de sua seiva desperta canais sensoriais.

Palavras-chave: fortalecimento, sensualidade.

Chakras ativados: primeiro, segundo, sétimo.

Afirmação:
Eu encarno fortalecida e fecundo a terra

com sensibilidade sensorial.

Benefícios:
• Promove a encarnação fluida e confiante.
• Traz comunhão com a terra.
• Conscientiza o valor do processo da traje-

tória ao objetivo.
• Fortalece o masculino e o feminino.
• Desperta o prazer de expandir-se e ofe-

recer.
• Abre o canal sensorial.
• Promove a sexualidade e fertilidade.
• Massageia órgãos internos na região do

segundo chakra (ovários, útero, rins).
• Fortalece os cordões de prata e ouro, es-

senciais à vida do indivíduo e da alma.
• Dá graça aos movimentos corporais.

Sintomas:
• Dificuldade de integrar sexualidade e sen-

sualidade.
• Desconexão.
• Fluxo menstrual congestionado.
• Pessimismo.
• Impaciência.
• Dificuldade de concentração.
• Dificuldade em engravidar.
• Falta de sensibilidade.
• TPM – tensão pré-menstrual.

Mantra:
Meu broto se estende de mim

Se entrega além de mim
Se lança por mim

Meu broto é um buscador
Um guerreiro do amor

Um prazer sem fim
Meu broto é alquimia e encarnação

Prata e ouro em incandescentes cordões
Buscando e entregando prana de amor

ao ancoradouro – Terra da luz.
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Imbe
(Philodendron imbe)

Trata-se de uma raiz pendente da família das Arácleas, que procura umidade. Esse cipó em
particular, tem um feixe de raízes mergulhado em água cristalina. A essência foi feita sem
cortes. Fornece a qualidade da entrega e dissolve bloqueios dos chakras da coroa ao chakra
básico, criando uma íntima conexão entre o segundo chakra e os pontos energéticos dos pulsos.

Palavras-chave: contato, fluidez.

Chakras ativados:  segundo, sétimo.

Afirmação:
Eu me entrego ao autoconhecimento e respeito meu silêncio interior.

Com isto eu respeito a mim e ao outro.

Benefícios:
• Incentiva a entrega baseada em confiança.
• Faz contato com campos emocionais, as

‘águas interiores’. Permite o fluir da energia.
• Abre a visão interior, promove a medita-

ção e a respiração profunda.
• Emana a energia de proteção e cura do

chakra da cabeça.
• Promove a paz de espírito.
• Alivia a tenção muscular e nervosa.
• Ajuda no tratamento da síndrome do pâ-

nico.
• Eleva a mente, ajudando a superar confli-

tos e dificuldades diárias. Permite o aces-
so ao espaço sagrado interior.

• Inspira confiança no processo de encar-
nação.

• Coadjuvante para tratamentos de depen-
dentes químicos.

Sintomas:
• Compulsão por comida/bebida/vícios.
• Dificuldade em acessar as emoções.
• Conflito nos relacionamentos.
• Obsessão.
• Mente hiperativa.
• Insônia e hipertensão.
• Dificuldade de relaxar e meditar.
• Fobia de água.
• Ansiedade.
• Medo de intimidade.

Mantra:
Eu me entrego à Mãe Terra
Minha origem e meu destino;

Rendo-me aos tantos caminhos
que a mente se encanta
E deito à beira do riacho

Acalentada por minha água
minha deusa, melodia infinita,

cristalina, apaziguadora.
Minha respiração me embala

Nos cânticos desta deusa
E num vagar quase absoluto

O universo me nana
No hara da criação.
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Jumping Child
(Clavulina cristata)

Essência vibracional de um cogumelo, preparada a partir de duas essências-mãe, rea-
lizadas em momentos diferentes. A primeira, atua na transformação para a expressão
espontânea de uma criança. A segunda, abre os canais para a energia da esperança.

Palavras-chave: alegria, espontaneidade.

Chakras ativados: primeiro, quarto, quinto.

Afirmação:
Sou o princípio do movimento, gerador da expressão

espontânea e criativa, trazendo alegria e esperança ao planeta.

Benefícios:
• Traz esperança baseada na conexão com

a essência espiritual.
• Promove a transformação da energia.

Ensina a evitar experiências indesejáveis.
• Faz contato com o núcleo real do entu-

siasmo.
• Traz a alegria de viver, o movimento e dis-

posição para o lazer, animação, senso de
humor, felicidade.

• Ajuda a auto-expressão espontânea.
• Ajuda no tratamento de depressão emo-

cional (angústia, solidão, melancolia).
• Traz forte energia vibracional ao quarto

chakra, que se distribui pelo corpo.
• É bom para combater inflamações de ori-

gem psíquica.
• Traz vitalidade à expressão verbal.
• Cicatrizante (uso tópico).

Mantra:
Salte sempre, criança do Universo!

E se solte no movimento atômico da vida
Pois é ele quem ensina

Que a vida é sempre muito leve
mesmo quando pesada...

É na explosão do que somos
Que a alegria brota e se estampa

em nosso ser
Como a fonte eterna da juventude

Que jorra a verdade
a vontade

A razão de viver!

Sintomas:
• Preguiça, indolência.
• Depressão emocional.
• Dificuldade em expressar sentimentos.

Medo de se expressar e não ser compre-
endido.

• Seriedade exagerada.
• Desânimo.
• Estagnação.
• Tristeza e pessimismo.
• Preocupação com a crítica alheia.
• Timidez.
• Falta de senso de humor e dificuldade em

brincar e se divertir.
• Solidão.
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Kundalini
(Bromeliácea Vriesea Platnema)

É o encontro da natureza afetiva feminina com a natureza efetiva masculina.
Esse encontro ocorre com a abertura dos centros geradores do nosso corpo – os chakras.

É o princípio da comunhão que se inicia internamente, no chakra básico, desenvolvendo-se
dali para os outros centros de energia. Esta comunhão dissolve as barreiras que limitam o
indivíduo na comunicação da ressonância amorosa; essa comunicação se traduz por uma
expansão da vitalidade vertical, cujo ápice é a comunhão trina:

Estou em comunhão interior
Estou em comunhão com você

Nós estamos em comunhão com o Cosmos.

Palavras-chave: comunhão, equilíbrio.

Chakras ativados: todos.

Afirmação:
Eu fundo em dança minha força masculina e feminina e

ascendo-as em comunhão no meu coração.

Benefícios:
• Segurança no seu potencial.
• Cria o equilíbrio entre nossas ações e o

objetivo e entre nossa afetividade e nossa
percepção.

• Desenvolve nossa comunicação com tudo
o que está vivo.

• Abre canais de energia ao longo da nossa
coluna.

• Controla a dispersão e a inquietação.
• Canaliza e transforma o desejo instintivo

sexual em comunhão metafísica.
• Dota de coragem.
• Capacita para a liderança.

Sintomas:
• Dúvidas.
• Vulnerabilidade e hipersensibilidade
• Impulsividade.
• Necessidade de agradar aos outros – in-

segurança.
• Perda do senso do divino na união entre o

masculino e o feminino.
• Restrição sexual.
• Questionamento excessivo e dúvida relaci-

onada à realização profissional e pessoal.
• Perda de fé na nossa própria luz interior.
• Emotividade excessiva.
• Timidez.
• Rigidez excessiva.
• Falta de comunicação.

Mantra:
Comungo no amor ressonante

A união do meu ser
Ascendo esta oração em ação

E pontuo em minhas divindades
A singela dança pela criação.
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Moara
(Coenogonium s.p.)

Líquen de cor verde claro, frequentemente encontrado em cacaueiros. A essência foi
feita de líquens e do ecossistema integral que neles reside.

O líquen é um vegetal criptogânico formado pela associação de uma alga verde ou azul
com um fungo superior. As algas ficam dentro do talo, formando uma camada verde.
Vivem comumente sobre rochas e cascas de árvores.

Palavras-chave: doação, expansão.

Chakra ativado: quarto.

Benefícios:
• Dissolve padrões rígidos de comportamen-

to.
• Atualiza a mente, sem provocar ansieda-

des.
• Amortiza a mente acelerada.
• Estabiliza.
• Neutraliza a preocupação excessiva.
• Trabalha a vulnerabilidade, despertando

a sensação de valor e abundância.
• Constrói acesso à parte mais elevada do

coração, do amor pessoal e do amor in-
condicional.

• É excelente para trabalhos em grupo –
desenvolve o sentido para o coletivo.

• Ensina a conexão com o que é desejado.
• Expande o fluxo infinito de amor da fonte

da vida.
• Altruísmo.
• Confiança nos outros.

Afirmação:
A doação e a troca são meus portais rumo ao amor universal.

Mantra:
Brotam de mim

Ondas de luz e transparências...
Nascem de mim

Infinitas fontes de amor
E formas de amar...

E meu querer se torna tão pleno
Tão luzidio e inesgotável

Tão rico em ternura e doce prazer.

Sintomas:
• Autoritarismo.
• Crítica aos outros; irritabilidade.
• Inveja.
• Impaciência.
• Explosões de raiva súbitas.
• Materialismo excessivo.
• Individualidade.
• Hiperatividade.
• Instabilidade.
• Egoísmo.
• Sentimentos possessivos e controladores.
• Dificuldade de compartilhar.
• Busca chamar a atenção sobre si.
• Carência.
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Obaiti
(Philodendron gloriosum)

Essência produzida a partir de uma raiz aérea pendendo do alto da costeira, defronte
ao Oceano Atlântico. Foi realizada com a água do mar.

Palavras-chave: descondicionamento, concentração.

Chakras ativados: terceiro, quarto, sexto, sétimo.

Afirmação:
Eu me centro, mesmo em meio a divergências, orientando-me pela bússola do meu

coração. Com isso, descondiciono os padrões que bloqueiam meu crescimento.

Benefícios:
• Remove escombros acumulados durante

nossa vida.
• Localiza nossa essência, nossa autentici-

dade.
• Permite que desfrutemos de nossa vida

totalmente centrados.
• Transforma desencontros em encontros.
• Equilibra os hemisférios direito e esquer-

do do cérebro.
• Promove a concentração.
• Desenvolve a atenção para escutar os

outros.
• Limpa e transforma padrões obsoletos.
• Promove o encontro de nosso propósito

maior e o nosso querer, mesmo em meio
a antagonismos e caos.

Mantra:
Ao som da minha intimidade
Aguardo persistente e serena

O momento certo,
O tempo certo

Que a minha mente aceite
Que o meu coração consente
Tão longe do momento que a

dúvida me deixa ausente de mim.

Sintomas:
• Hiperestimulação.
• Comportamento que bloqueia o crescimen-

to.
• Condicionamento e repetição de enganos.
• Dificuldade para estudar.
• Perda de concentração.
• Antagonismos e dificuldade para tomar

decisões.
• Sensação de impureza e contaminação.
• Dificuldade em eliminar toxinas do orga-

nismo.
• Rigidez.
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Oribá
(Bromelia tilandis usneoides)

Bromélia popularmente denominada de musgo-espanhol. Forma longas grinaldas com
caules e folhas verde-acinzentados, tão finas que parecem cabelos. Produz flores em minia-
tura nas extremidades. Os grupamentos de ramos podem ser facilmente divididos em
novas grinaldas.

São do tipo xerófito – sobrevivem com pouca água.

Essência preparada de uma infusão de bromeliácea aérea em uma solução preparada
em conjunção com o elemento terra.

Palavra-chave: aptidão.

Chakras ativados: todos.

Benefícios:
• Combate a mágoa dos campos emocionais.
• Sela a memória sagrada contida no DNA.
• Renova a conexão – uma conexão cons-

ciente. Fortalece nossa mandala interior e
nosso ritmo original.

• Ensina a respirar de forma equilibrada e a
achar o curso da energia sexual tântrica.

• Combate a vulnerabilidade.
• Acessa nossos potenciais criativos.
• Descobre as verdadeiras vocações.

Sintomas:
• Negação da capacidade de autocura.
• Ausência de senso de direção na vida.
• Dificuldade em saber o que somos e o que

queremos.
• Falta de objetivos.
• Medo da morte.
• Vulnerabilidade destrutiva.

Afirmação:
Eu conscientizo e preservo minha fonte de origem, eliminando o que não me pertence e

emanando minha qualidade primordial.

Mantra:
Há uma fonte em nós

E desta fonte eternizamos
Há uma origem em nós

E desta origem...
expandimos... criamos... qualificamos...

De uma gota de êxtase
nos tornamos Prana,

e de Prana
nos tornamos Manah do

UNIVERSO
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Oyamã
(Theobroma L. cacao)

Essência floral produzida das flores de cacaueiros situados no litoral norte de São Paulo
– Ubatuba.

Palavras-chave: assertividade, clareza.

Chakras ativados: primeiro, terceiro, sexto, sétimo.

Benefícios:
• Permite a clareza de intenção.
• Permite discernir entre os próprios senti-

mentos e os dos outros.
• Proporciona vitalidade.
• Dá assertividade.
• Promove a honestidade.
• Proporciona confiança no saber interior.
• Limpa pensamentos e sentimentos confu-

sos.
• Dá convicção.
• Inspira a confiança.
• Promove o amor-próprio.
• Capacita a dizer NÃO.

Afirmação:
Eu me aceito por ser o que sou

e transformo apenas o transformável.

Mantra:
Doce flor, pequeno tesouro

grandiosa fonte de água pura, clara,
cristalina.

Limpa e leva o que não a mim pertence...
E deixe tudo o que há de mais verdadeiro

Dentro de mim.
A verdade não é santa

Ela é autêntica,
e tem um bocadinho de tudo:

Raiva, amor, compaixão, medo...
Ser é se aceitar como se é

e transformar apenas o transformável...

Sintomas:
• Auto-estima baixa.
• Depressão.
• Indecisão.
• Ansiedade.
• Medo.
• Experiências psíquicas e espirituais

distorcidas.
• Dificuldade em perceber a realidade pes-

soal e circundante.
• Falta de energia.
• Máscara social/Falsa persona.
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Pyatã
(Philodendron imbe e Ybiapó)

Essência composta de duas raízes aéreas. Uma está conectada com a água e a outra se
expande, brotando de uma grande árvore. Foi produzida sem cortes, permitindo fluidez.
Nesse triângulo de energia, as forças criativa, sensorial e sexual são liberadas, o que traz,
verticalmente, a verdade da existência ao coração.

Palavras-chave: vitalidade, criatividade.

Chakras ativados: primeiro, quarto.

Benefícios:
• Ajuda a compartilhar.
• Libera e purifica bloqueios vitais.
• Promove a sexualidade e a fertilidade.
• Ajuda nos distúrbios dos órgãos reprodu-

tores.
• Promove a concentração e a encarnação

confiante.
• Fornece força vital.
• Desenvolve a verticalidade e a força de

vontade.
• Combate a depressão e a melancolia.
• Faz renascer.
• Promove a capacidade de suportar desa-

fios (físicos e emocionais).
• Estimula a preservação.
• Traz perseverança.

Sintomas:
• Convalescença.
• Sensação de pânico súbito.
• Desinteresse pela vida.
• Impotência.
• Solidão.
• Falta de apetite.
• Covardia.
• Atitude servil.
• Apreensão.
• Frustração.
• Medo da morte.
• Falta de energia e de vitalidade.
• AIDS e baixa imunidade.
• Exaustão, fadiga.
• Incapacidade de perceber seu próprio

valor.

Afirmação:
Meu nascimento irrompe a terra,

trazendo a força da fertilidade e da vida.

Mantra:
Do pulsar da semente

Nasce meu viver
Do desejo ardente de ser

Nasce meu vigor
Enraizado sou

E forneço meu ancoramento de amor
No mistério da criação da vida

Por entre o equilíbrio do claro e do escuro,
Brinca o Criador...!
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Renascer
(Tillandsia S. tricta – família das bromeliáceas)

Bromélia rosa e púrpura de regiões montanhosas, cujo período máximo de florescência
é no começo da primavera. Foi produzida nesse período.

Palavras-chave: unificação, coragem.

Chakras ativados: todos.

Benefícios:
• Dissolve a dicotomia entre o que penso e

o que sinto.
• Une coração e mente em ritmos comple-

mentares (ponte entre coração e mente).
• Faz do caminho da vida a unidade de um

ser completo.
• Abre um caminho de luz a partir da uni-

dade e da expressão do ser.
• Dissolve o escudo construído em torno de

centros emocionais e abre para o recebi-
mento da luz própria.

• Faz renascer.
• Vivifica a unidade do desejo, a pulsação

do sentimento e a idéia adequada do pró-
prio ser.

• É excelente para parto.
• Faz aprender com a própria experiência.

Mantra:
A semente se partiu

E de dentro dela saiu o mundo
Criação pronta para amadurecer

com rumo e
Desenvolver a origem

Fortalecer e movimentar outros mundos
outras sementes

Criando novas fontes do ser
A semente se parte diariamente...

E o que a faz partir-se?

Afirmação:
Eu integro o pensamento e o querer no meu ser

e recomeço novos ciclos confiante.

Sintomas:
• Dificuldade em iniciar novos ciclos.
• Obstrução do crescimento.
• Dificuldade em ajustar-se a mudanças.
• Desconexão entre o ser mental, espiritual

e emocional.
• Bebês recém-nascidos.
• Mudança de escola, profissão, lar.
• Incapacidade de abandonar lembranças

antigas causadas por traumas.
• Nostalgia.
• Repetição dos mesmos erros.
• Dificuldade para estudar.
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Revelação
(Ipomea – família das Convoluvlaceas)

Essência produzida a partir de uma flor branca com um centro verde claro na forma de
estrela, um quartzo branco e água do mar. Essa flor se abre à noite e a essência foi feita
durante a lua cheia, tendo sido concluída na manhã seguinte, ao sol e à beira do mar.

Palavra-chave: liberação.

Chakras ativados: segundo, sétimo.

Benefícios:
• Revela os bloqueios que impedem nossa

manifestação fluente.
• Traz à tona a força individual e reforça

sua energia presente.
• Promove a comunicação fluida entre a

alma e o self.
• Exerce energia de cura sobre o plano in-

consciente, sem causar desequilíbrios, sur-
tos de cura.

• Age como diurético e regulador para a
menstruação.

• Ativa os sonhos.
• Realça a auto-expressão.
• Fornece acesso ao poder do oculto.
• Facilita a aceitação do próprio ser.
• Integra as experiências oníricas na vida.

Sintomas:
• Dificuldade de compreender padrões de

comportamento.
• Dificuldade em respeitar o ritmo interno.
• Dificuldade para lembrar-se de sonhos.
• Retenção de líquidos.
• Dificuldade em abordar o corpo emocio-

nal e o subconsciente.
• Retenção menstrual e ciclos irregulares.
• Dificuldade de direcionamento e incerte-

zas a respeito da carreira profissional.
• Insatisfação e frustração.
• Fluxo mesntrual congestionado.

Afirmação:
Eu transmuto obstáculos em crescimento

e torno-me um canal de cura para o planeta.

Mantra:
Revele a mim mistérios do meu ser

Leve-me a saber o porquê
de às vezes eu não saber ir

d’eu não querer voltar
d’eu ficar a vagar

Ou emaranhada no ar.
Revele a mim

Nos mergulhos misteriosos do meu ser
E me aponte o tesouro
Que me faz rico, bonito
E pleno do meu saber

Revele a mim, misterioso movimento,
as notas que compõem esta música,

Que sou eu!
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Rudá – A Essência Composta

O que qualifica o ser é o que resulta das vivências que o tocam profundamente no seu
dia a dia.

A chave é a forma como metabolizamos as experiências que nos mobilizam. E isto é
possível a partir do nosso grau de permeabilidade e ressonância com a realidade encon-
trada.

Esta chave nos dá o sentido de vida, rompe nossa semente rica em potencial criativo,
faz com que descubramos nossas aptidões.

Podemos ter em mãos fontes inesgotáveis e catalisadoras e não movermos um passo
para nossa evolução.

Assim como podemos viver restrições absolutas e percebermos a magnitude do univer-
so no movimento das nuvens rumo ao poente. E vice-versa.

É a nossa postura e assimilação frente às experiências que vai nos formando qualitati-
vamente. Estar apto a romper as cascas diariamente é condição para nosso contínuo
despertar.

A essência Rudá – amor, em tupi-guarani – é um instrumento metabolizador das expe-
riências.

Promove paz, amorosidade, entrega, proteção e assimilação e nasce no mesmo mo-
mento em que é redescoberto, na Mata Atlântica, um pequenino animal que através do
seu metabolismo refloresta naturalmente a mata. Ele se alimenta de frutos de árvores, que
são eliminados como sementes. Composta de sete essências-mãe Ararêtama:

Oribá, Thini-Á, Moara, Assá, Ararybá, Bromélia 2, Kundalini.

Palavras-chave: harmonia, metabolização.

Chakras ativados: todos.

Thini-Á Kundalini

Ararybá
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Afirmação:
Através da minha harmonia, metabolizo as experiências da minha vida e absorvo os

nutrientes necessários à minha evolução.

Benefícios:
• Promove a paz.
• Dá proteção.
• Ajuda a assimilar o que precisamos para

evoluir.
• Possibilita a concentração.

Mantra:
Deste universo que é meu ser
Nasce um frescor absoluto,

constante, renovador.
Olho você e tudo

E me permito sentir você e tudo.
Permeável, mas sempre firme

Ressonante e indubitavelmente confiante.
O amor é a direção da minha flecha

E os ingredientes da minha luz.
Perpasso meu caminho e me sinto

bordando com beleza no Cosmo, ímpar,
esta teia infinita que somos nós.

Que de nós vem
E que para nós vai

Vai e vem
Vem e vai

No ritmo atemporal do belo.

Sintomas:
• Inquietação.
• Acidentes.
• Dificuldade para estudar e trabalhar.
• Euforia.
• Depressão.

Bromélia 2Assá Moara

Oribá
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Seiva
(Prunus persica)

Essência produzida a partir da seiva abundante de um pessegueiro carregado de frutos,
durante a lua cheia.

Palavra-chave: abundância.

Chakras ativados: primeiro, segundo, quarto.

Benefícios:
• Remove a dor da alma.
• Libera a tensão emocional.
• Abre o coração, difundindo espiritualidade

pelo corpo.
• Nutre.
• Faz doar com alegria, sem sacrifício.
• Enaltece a feminilidade.
• Promove auto-estima, a descoberta do

amor por si mesmo e a consequente ca-
pacidade de amar os outros.

• Desperta interesse espontâneo e traz abun-
dância de amor.

• Desenvolve a criatividade e a fertilidade.
• Traz força vital e segurança na própria

beleza.
• Permite o entusiasmo.

Afirmação:
Sou o princípio da abundância. Curo com ela as tristezas,

transformando-as em nutrição.

Mantra:
Sangue da Terra

Água da Vida
Circula e fecunda
Da copa à raiz
Cristais vegetais

Celebram com a Terra
A fertilidade borbulhante

De ser feliz!

Sintomas:
• Exaustão e sensação de esvaziamento sú-

bito.
• Abandono.
• Traumas.
• Carência afetiva.
• Conflitos com a mãe.
• Tristezas em vista de acontecimentos pas-

sados.
• Avareza.
• Pessimismo e negatividade.
• Aversão ao corpo físico.
• Vergonha.
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Thini-Á
(Bromelia tilandis usneoides)

É uma bromeliácea comumente chamada de musgo espanhol. Esta planta forma lon-
gas guirlandas com hastes e folhas verdes acinzentadas tão fininhas e delicadas que mais
parecem com fios de cabelo. Essa planta produz flores em miniatura que desabrocham nas
extremidades. Cada agrupamento pode ser facilmente dividido em novas guirlandas.

São do tipo xerófito – sobrevivem com pouca água.
Essência realizada a partir da infusão da bromélia aérea em água de fontes.

Palavra-chave: entrega.

Chakra ativado: sétimo.

Benefícios:
• Proporciona uma sensação de leveza.
• Permite a entrega e a conexão com a luz

essencial.
• Exalta o brilho interior que se expressa

em confiança.
• Proporciona a capacidade para viver o

momento presente, sem provocar ansie-
dade em relação ao futuro.

• Possibilita o alinhamento com o centro.
• Dota de percepção e clareza.
• Reconhece e relaxa a tensão do conflito

interior.
• Leveza de movimentos.

Afirmação:
Eu me entrego ao fluxo sagrado da minha estrela guia, minha luz.

Mantra:
Estrela da paz, guia da manhã

Meu horizonte é tua força
O vento balança meu destino
E são tantos os mundos por

onde assim posso seguir, para sempre...
Teu canto é minha origem

Tua dança é quem me conduz.

Sintomas:
• Poder.
• Medo.
• Raiva.
• Hipersensibilidade.
• Excesso de pensamentos repetitivos.
• Insegurança.
• Absorção de toxinas psíquicas dos ambien-

tes.
• Ansiedade.
• Rigidez.
• Preconceitos.
• Dificuldade em abrir-se.
• Ambição.
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Yatê
(Tibouchina mutabilis e Anartia amathea)

Essência vibracional produzida das flores da árvore da floresta secundária da Mata
Atlântica, o Manacá da Serra e de borboletas.

Palavras-chave: consciência, transformação.

Chakras ativados: terceiro, quinto, sétimo.

Benefícios:
• Traz à percepção consciente o que é ne-

cessário trabalhar em nós para caminhar-
mos evolutivamente.

• Assinala o que deve ser trabalhado para
nos equilibrarmos.

• Ajuda a solucionar questões pragmáticas.
• Estimula o trabalho em conjunto.
• Traz clareza de visão, pessoal e transpes-

soal.
• Possibilita o despojamento com responsa-

bilidade.
• Supre a necessidade de se sentir liberto.

Sintomas:
• Falta de equilíbrio.
• Dificuldade de organização.
• Estagnação.
• Alienação.
• Necessidade de mudança.
• Falta de clareza e objetividade.
• Dificuldade de trabalhar em conjunto com

outras pessoas.

Afirmação:
Na liberdade conquistada de voar, encontro o que preciso

e transformo obstáculos em responsabilidade.

Mantra:
Sou cor, sou asas, sou flor

alvorada florada
liberdade sem fim...

Sou tom, música, toada
Cantiga de mim...
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Ybá
(Aechmea carvalhoi)

É uma bromeliácea predominantemente verde e vermelha, com florzinhas amarelas,
que cresce nas copas das araucárias. Também encontrada nas restingas do litoral e matas
do Sudeste brasileiro.

Palavra-chave: vontade.

Chakra ativado: primeiro.

Afirmação:
Sou o fogo criador.

Minha tocha da vontade é a estrela guia do meu trajeto.

Benefícios:
• Representa o fogo original e criador, o

princípio da vontade.
• Concede a permissão interior para des-

frutar o prazer.
• Traz esperança.
• Traz disposição, força e vitalidade.
• Limpa a aura.
• Intensifica o potencial orgástico. Recepti-

vidade e vitalidade sexual.
• Auxilia diagnósticos.
• Dissolve nódulos de dor; coadjuvante em

tratamentos com acupuntura, shiatsu e
massagem.

• Fornece a capacidade de penetrar no des-
conhecido.

Mantra:
Sou o fogo criador

Do centro da terra me movo e cresço
Sou o fogo da vontade

Do cerne do meu ser flamejo e danço
Sou a tocha da verdade

E meu querer é pura combustão.
E a xama me chama
A ser minha vontade

E a xama dança
Minha originalidade.

Sintomas:
• Estresse.
• Ausência do elemento fogo – falta de von-

tade.
• Ausência de consciência sexual.
• Dor física – uso externo.
• Medo do escuro, do desconhecido.
• Desesperança.
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2

A Mandala do Sistema Ararêtama

Depois da produção da essência ORIBÁ, passei um ano inteiro estruturando o traba-
lho e produzindo os manuais. Durante o Seminário Internacional na Escócia, onde re-
presentei o Brasil, criei a mandala como uma forma de sistematizar o insistematizável.

A Mandala Ararêtama facilita o entendimento das propriedades do sistema das es-
sências. Nessa mandala, as essências não são estruturadas de modo cronológico, mas
sim, estão dispostas em oito níveis referenciais e um centro de irradiação, representado
por Rudá e Kundalini. Esses níveis são os seguintes: Origem, Força Vital, Movimento,
Relacionamento, Vivência, Limpeza, Ancoragem e Sabedoria.

Todos nós temos uma ORIGEM essencial, refratada pela sua psique. Essa psique é
uma estrutura complexa que determina o comportamento humano, sendo que a vida é
uma oportunidade de decifrar essas características comportamentais, que derivam, prin-
cipalmente, de padrões genéticos. A evolução ocorre a partir da ação potencial criativa
contida no DNA, que conduz as informações dos elementos que originam a vida e indica
como acessar essa fonte inesgotável de energia vital e prânica. Nós nos nutrimos dessa
fonte, que nos permite o acesso às informações necessárias a um desenvolvimento
saudável.

FORÇA VITAL é o que mantém a vida humana dentro do corpo físico. É a força que
torna os humanos resistentes e capazes de ancorar sua essência original, enfrentando as
mudanças que a vida oferece a todos nós. A força vital permite a experiência e a
regeneração vital e emocional diária.

MOVIMENTO é o nível que nos traz à consciência que somos, basicamente, movi-
mento e que a energia estática adoece ou estagna nossa jornada. Faz-nos perceber que
nosso inconsciente armazena memórias que, muitas vezes, impedem o fluir da nossa
existência.

RELACIONAMENTO traz a consciência de sermos seres sociais e que as inter-rela-
ções são fundamentais para aprendermos o que somos de fato e para qualificarmos os
elementos que compõem nosso self. Através do constante dar e receber, movemo-nos
do amor pessoal ao amor incondicional e vice-versa, passando a perceber a teia infinita
de entrelaçamentos que compõe o Universo.

MataAtlantica-Ago2011-152a168.pmd 16/8/2011, 08:16152



153

VIVÊNCIA é o nível no qual nós nos lançamos a novas experiências e trabalha nossa
postura de vida. A qualidade da ressonância ou da emanação de um indivíduo depende
do modo como interage, se de uma maneira permeável ou fechada.

LIMPEZA é o nível que nos torna aptos a realizar nossa jornada através do desapego
a comportamentos condicionados, gerando o perdão, a compaixão e a gratidão pela
oportunidade de estar vivo. Quando limpamos diariamente nosso caminho das mágoas
e resíduos de nossas experiências, tornamo-nos mais livres e disponíveis para vivenciarmos
novos espectros do nosso ser.

ANCORAGEM é o nível em que diversos sistemas internos do ser humano integram
as experiências. A ancoragem permite a construção de sistemas de compreensão uni-
versal, bem como de estruturas que sustentam a jornada da vida em busca da qualifica-
ção dos nossos potenciais criativos.

SABEDORIA dignifica a visão humana do mundo, começando pela conexão com a
origem. Através da sabedoria, aprendemos a lidar com nossos instintos emocionais,
desejos e vocações de forma unificadora. Consciência e onipresença são estados inte-
grados. Consciência é olhar sem medo, permitindo a conexão com a Fonte Original.

CENTRO DE IRRADIAÇÃO é o coração da mandala. Relaciona-se com todos os
níveis e as essências que o compõe podem auxiliar no processo de metabolização e
equilíbrio no trabalho desenvolvido em cada um dos níveis.

Visualizemos a Jornada como uma infinita escadaria em espiral com seus vários
estágios para o despertar da consciência. Cada estágio é formado por oito degraus,
representando os oito níveis de evolução. Imaginemos que cada desafio ou potencial a
ser desenvolvido represente um segmento dessa espiral e dentro do qual teremos de
nos questionar em relação a esses oito importantes pontos. Como sustentação dessa
grande escadaria em espiral, existe um eixo central de irradiação, baseado no amor e
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na comunhão consigo mesmo, com o outro e com o cosmo, bem como na metabolização
eficaz dos processos.

Vejamos, então, como poderiam ser formuladas as questões às quais devemos res-
ponder dentro dos oito níveis de evolução e do centro irradiador:

1. Origem – O que trago comigo, seja da minha memória do passado ou da
minha memória genética, poderia estar interferindo em minhas
realizações? Se acessadas, quais dessas memórias poderiam vir
a ser úteis? Tenho consciência do meu potencial criativo? E em
que medida utilizo e ponho em prática minhas qualidades ine-
rentes?

2.. Força Vital – Sinto-me desvitalizado? Tenho força vital suficiente para buscar
o que desejo? Sinto-me emocionalmente nutrido?

3. Movimento – Sinto-me imóvel ou estagnado? Consigo mover-me para alcan-
çar meu objetivo? Caso não, consigo perceber o que impede
meu movimento? Ou vou rápido demais e me perco pelo cami-
nho?

4. Relacionamentos – Consigo relacionar-me comigo mesmo e com os outros que me
cercam? Sou capaz de ouvir e acreditar em minha voz interior?
Consigo ouvir o que os outros têm a me dizer, ou acho que o que
tenho a dizer é mais importante?

5. Vivência – Vivo, realmente, o meu momento, ou deixo de vivê-lo por man-
ter-me apegado ao passado? Será que, por não ter alcançado
um determinado objetivo, prefiro não tentar alcançá-lo nova-
mente, sem perceber que parei no tempo e deixei de viver? O
quanto ponho em prática o que sei? O quanto me permito ex-
perimentar a vida?

6. Limpeza – Tenho capacidade para livrar-me dos pesos inúteis que carrego
pela vida? Como me vejo em relação a esse desafio? Será que
estou me colocando numa condição limitada, vendo-me menor
e mais pesado do que realmente sou? Estou com pena de mim
mesmo? Em que medida consigo equilibrar minha razão e mi-
nha emoção? Teria esse desafio se apresentado por eu ter cria-
do barreias para não ter de enfrentá-lo, temendo a expansão
do meu potencial?

7. Ancoragem – Será que estou ciente de que viver neste mundo significa ter de
lidar com eventuais desafios e enfrentá-los? Ou será outro o meu
mundo, de viagens e ilusões? Meus pés estão na terra onde pos-
so ter oportunidades de concretizar minhas idéias e, assim, rea-
lizar minha missão?

8. Sabedoria – Será que, efetivamente, utilizo os recursos que me são dados
através da minha sabedoria? Ou não dou ouvidos a ela e contra-
rio minha intuição? Será que valorizo demais a opinião dos ou-
tros, esquecendo-me da minha própria? Tenho clareza de mim?
Eu me permito ser o que sou?
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Centro de irradiação – Consigo assimilar minhas experiências? Em que medida consigo
concluir meus ciclos de vida? Sou muito impulsivo? Consigo agir
em equilíbrio com o que sinto? Consigo permanecer aberto ao
mundo sem me tornar vulnerável a tudo o que acontece ao meu
redor?

Ao nos defrontarmos com estes questionamentos, pode ser que não encontremos
recursos interiores para galgar esses oito degraus ou nos beneficiar do seu centro
irradiador, seja por estarem adormecidos, seja por acreditar que não os possuímos.
Nesse caso, podemos contar com a ajuda das essências vibracionais da Mata Atlântica,
cujo repertório é apresentado no capítulo a seguir. Caso as respostas nos mostrem que
estamos em perfeito equilíbrio e felizes com nossas vidas, podemos aproveitar esse
momento para dar vazão a potenciais criativos latentes.
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3

Sugestões para o Uso Terapêutico

1) EQUILÍBRIO DOS SINTOMAS EMOCIONAIS

O princípio da vida está baseado na interação do estado positivo, ascendente, com o
estado negativo, descendente; expansão e introspeção são os dois movimentos da mandala
macroscópica e microscópica, manifestando-se no corpo emocional do indivíduo. O
terceiro elemento é interativo, catalisador.

As essências do Sistema Ararêtama podem ser agrupadas em três frequências dife-
rentes, como demonstrado no quadro da página seguinte.

2) ROTEIRO PARA A SELEÇÃO DAS ESSÊNCIAS

1. Identificar qual o desafio que mais nos incomoda no momento ou qual o potencial
latente que gostaríamos de desenvolver. É de grande importância identificar qual
deverá ser o centro de nossas atenções, a causa e não a consequência, de forma a
ter um foco a ser trabalhado.

2. Responder as questões referentes aos oito níveis. Assim, estaremos identificando os
degraus da escadaria que não estamos conseguindo subir.

3. Selecionar uma ou mais essências dos três grupos interativos, conforme será expli-
cado mais adiante.

4. Selecionar as afirmações úteis no processo de fortalecimento dos princípios traba-
lhados por cada uma das essências.
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Expansivas Ativas Introspectivas Receptivas

estímulo, nutrição.
Imbe
(terra/água)
Bromélia 1
(água/ar)
Embó Rudá
(terra)
Assá
(água/ar)
Thini-Á
(ar)
Moara
(terra/água/ar)
Revelação
(água/ar)

Sintomas Emocionais:
ansiedade, irritabilidade,
tensão e TPM (tensão pré-
menstrual), excesso de
responsabilidades,
estresse, hiperatividade
(mental, física e psíquica),
hipertensão, obstinação,
compulsão, inflexibilidade
e resistência.

Qualidades positivas:
harmonia, calma, paz,
centro, flexibilidade,
amorosidade, entrega.

Função Integradora:
Bromélia 2
(terra/fogo)
Ararybá
(terra/fogo/ar)

Função Metabolizadora:
Rudá
(terra/fogo/água/ar)

Função Orientadora:
Oribá
(terra/fogo/água/ar)
Oyamã (água/terra)

Função
Descondicionadora:
Obaiti (água/ar)

Função Indicadora:
Yatê (ar/terra)

Jumping Child
(terra/fogo)
Celebração
(fogo/ar)
Pyatã
(terra/fogo)
Seiva
(água/terra/fogo)
Ybá
(fogo)
Renascer
(terra/ar)
Kundalini
(terra/fogo)

Sintomas Emocionais:
depressão, abandono,
falta de energia,
desespero, falta de
vontade, confusão
emocional, criatividade
bloqueada, tristeza,
indecisão, falta de auto-
estima, insegurança,
medos, vulnerabilidade,
indiferença e falta de
objetividade.

Qualidades positivas:
forca vital, confiança,
auto-estima, proteção,
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Por exemplo, no caso de ter identificado instabilidade emocional causada por falta
de auto-estima e estrutura pessoal:

1. escolha uma essência do Grupo 1: Celebração

2. polarize-a, usando uma essência do Grupo 2: Assá

3. catalise-a, usando uma essência do Grupo 3: Ararybá

Fórmula: 7 (sete) gotas de cada essência num frasco de 30 ml.

Ministrar 7 (sete) gotas por 3 (três) vezes ao dia.

Esta fórmula também deve ser usada para os exemplos dados a seguir.

Portanto, a escolha deve ser a de uma essência ativa e uma essência relaxante,
adicionando uma essência catalisadora. Lembre-se de que é possível escolher mais de
uma essência de cada grupo.

Uma vez tendo sido feita a escolha das essências, recorra às respectivas Afirmações
para interiorizar a potencialização de cada uma.
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a) USO TÓPICO – DORES FÍSICAS
Para óleos, gel ou creme de massagem:

7 (sete) gotas de Ybá, Assá, Bromélia 1, diretamente na parte afetada do corpo.

b) FÓRMULA DE EMERGÊNCIA
Tomar 7 (sete) gotas diretamente do (frasco) stock*, ou diluídas em um pouco de
água (1/3 de 250 ml) ou, ainda, de um vidro de 30 ml.

c) CHOQUE – TRAUMA
Tomar 7 (sete) gotas de Assá diretamente do stock, ou diluídas em 1/3 de um copo
de água de 250 ml, ou de um vidro de 30 ml. Tomar 7 (sete) gotas de 10 em 10
minutos.

d) HISTERIA – PERDA DE CONTROLE
Tomar 7 (sete) gotas de Rudá diretamente do stock, ou diluídas em 1/3 de um copo
de água de 250 ml, ou de um vidro de 30 ml, de 10 em 10 minutos.

e) PROGRAMAÇÃO FAMILIAR
A dinâmica de uma família pode ser trabalhada através de composições de essênci-
as vibracionais que permeiam questões comuns a seus integrantes.

Por exemplo, uma família que apresenta a dificuldade propagada de toque físico e
afetividade expressa.

Essências que trabalham afetividade:

Assá – compaixão

Seiva – nutrição emocional

Moara – amor/trabalho em conjunto

Embó Rudá – sensorial

Jumping Child – expressão espontânea

As essências são utilizadas nas seguintes vias:

água filtrada: 7 gotas de cada essência por litro.

alimentação: 7 gotas de cada essência do stock em um vidro de 30 ml; pingar
21 gotas durante o preparo do alimento, ou três gotas de cada
essência diretamente do stock.

spray ambiental: 3 gotas de cada essência em 60 ml.

balde de limpeza: 7 gotas de cada essência em 5 l de água.

O mesmo enfoque pode ser dado a trabalhos em empresas e instituições. Através de
um diagnóstico são escolhidas as essências para trabalhar a harmonia, concentração,
propósito comum, dinâmica e amorosidade.

*stock: a primeira diluição feita da essência-mãe (matriz) adquirida do produtor.
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4

Potencialização de Essências Mediante
Interação de Sistemas

As Essências Vibracionais Ararêtama podem ser associadas como potencializadores
a florais e essências vibracionais de outros sistemas. Cumprem essa função por
consequência das qualidades ambientais do ecossistema da Mata Atlântica: expansão e
regeneração rápida dos corpos sutis e centralização interior através da conexão arrai-
gada à Terra.

Vejamos, a seguir, exemplos dessa cooperação citada:

• Bach
Agrimony + Oyamã
Aspen + Ararybá
Beech + Assá
Centaury + Pyatã
Cerato + Celebração
Cherry Plum + Bromélia 2
Chestnut Bud + Obaiti
Chicory + Moara
Clematis + Ararybá
Crab Apple + Assá
Elm + Thini-Á
Gentian + Embó Rudá
Gorse + Renascer
Heather + Imbe
Holly + Bromélia 2
Honeysuckle + Renascer
Hornbeam + Pyatã
Impatiens + Moara
Larch + Oribá
Mimulus + Jumping Child
Mustard + Jumping Child

MataAtlantica-Ago2011-152a168.pmd 16/8/2011, 08:16163



164

Oak + Kundalini
Olive + Ybá
Pine + Assá
Red Chestnut + Assá
Rock Rose + Ararybá
Rock Water + Bromélia 1
Scleranthus + Kundalini
Star of Bethlehem + Seiva
Sweet Chestnut + Celebração
Vervain + Imbe
Vine + Assá
Walnut + Renascer
Water Violet + Jumping Child
White Chestnut + Imbe
Wild Oat + Revelação
Wild Rose + Rudá
Willow + Oyamã

• Bloesem Remedies Netherland
Poppy + Bromélia 2
Clematis + Ararybá
Rainbow + Renascer
Orchid + Kundalini
Impatiens + Embó Rudá
Mycena + Assá

• California – FES
Dogwood + Assá
Calêndula + Thini-Á
Larkspur + Moara
Sticky Monkey Flower + Embó Rudá
California Wild Rose + Pyatã
California Pitcher Plant + Bromélia 2
Star Tulip + Ararybá
Pink Yarrow + Oyamã
Yarrow + Ararybá
California Poppy + Oribá
Corn + Kundalini
Trumpet Vine + Jumping Child
Mountain Pride + Pyatã
Blackberry + Rudá
Morning Glory + Revelação
Mugwort + Seiva
Hibiscus + Bromélia 2

• Himalaya Flower Essences
Para trabalhar nos chakras:
Down to Earth + Embó Rudá (1º chakra)
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Well Being + Imbe (2º chakra)
Strength + Celebração (3º chakra)
Ecstasy + Moara (4º chakra)
Autenticity + Jumping Child (5º chakra)
Clarity + Bromélia 1 (6º chakra)
Flight + Thini-Á (7º chakra)

Gratefulness + Oribá
Nirjara + Obaiti
Lotus + Renascer
Veil of Dreams + Revelação
Children’s Flower + Jumping Child
Warrior + Pyatã
Golden Dawn + Seiva

• Australian Bush Flower Essences:
Alpine Mint Bush + Oyamã
Banksia Robur + Pyatã
Bauhinia + Seiva
Black Eyed Susan + Obaiti
Blue Bell + Jumping Child
Boab + Imbe
Bottlebrush + Celebração
Bush Fuchsia + Ararybá
Mulla Mulla + Assá
Old Man Banksia + Pyatã
Red Lily + Rudá
Philoteca + Oyamã
Southern Cross + Assá
She Oak + Revelação
Tall Yellow Top + Renascer
Wedding Bush + Kundalini

• Alaskan Flower Essences:
Alder + Oribá
Alpine Azalea + Thini-Á
Cassandra + Obaiti
Dandelion + Bromélia 1
Green Fairy Orchid + Bromélia 2
Lamb’s Quarters + Obaiti
Horsetail + Renascer
Foxglove + Moara
Mountain Wormwood + Assá
Stika Spruce Pollen + Embó Rudá
River Beauty + Seiva
Sticky Geranium + Jumping Child
Yarrow + Kundalini
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Índice Remissivo
das Essências Ararêtama

Ararybá ............................................ 83-85, 107, 108, 111, 112, 115, 130, 146
Assá...................................................................................72-77, 115, 131, 146
Bromélia 1 ......................................................................................... 61-64, 132
Bromélia 2 .........................................................................61-64, 115, 133, 146
Celebração ......................................................................................... 65-67, 134
Embó Rudá ........................................................................................ 72-77, 135
Imbe .................................................................................................. 57-58, 136
Jumping Child ...................................................................53-56, 94-96, 98, 137
Kundalini ................................................................................117-110, 138, 146
Moara ......................................................................... 78-80, 98, 115, 139, 146
Obaiti .....................................................................................100-103, 105, 140
Oribá ............................................................ 110-113, 114, 115, 120, 141, 146
Oyamã ........................................................................................... 123-124, 142
Pyatã ................................................................................................. 72-77, 143
Renascer ............................................................................................ 92-93, 144
Revelação .......................................................................................... 88-91, 145
Rudá (a essência composta) ...................................................... 114-116, 146-147
Seiva ........................................................................................... 81-82, 83, 148
Thini-Á ..................................................................................114, 115, 146, 149
Yatê............................................................................................... 120-122, 150
Ybá .......................................................................... 83-85, 108, 111, 112, 151

Informações sobre o Sistema Ararêtama:

Sandra Epstein
Tel: 11 531-9068
Email: araretama@uol.com.br

Essências Florais
Tel: 11 531-7518/241-6063/542-1032/5097-9602/5096-2298
Email: essflo@mailmac.macbbs.com.br
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Sandra EpsteinSandra Epstein

Essências Vibracionais da Mata Atlântica
A Jornada da Consciência Desperta

Fruto de uma pesquisa de 10 anos realizada na Mata Atlântica pela arte-terapeuta
Sandra Epstein, “Essências Vibracionais da Mata Atlântica – A Jornada da

Consciência Desperta”  foi publicado pela Editora Triom para ser lançado durante a
6a Conferência Internacional de Essências Florais, que aconteceu em abril de 2000, no

Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, no Estado de São Paulo.

A pesquisa foi realizada no coração da Serra do Mar, em Ubatuba, litoral norte do Estado de
São Paulo, e na estação climática de Cunha, município ao leste do estado, no Vale do Paraíba.

“Em contato com esta singular e exuberante biodiversidade pude desenvolver as
Essências Vibracionais da Mata Atlântica, baseada em líquens, cogumelos,

cipós, raízes, cristais vegetais, árvores e bromélias, instrumentos
preciosos no processo de desenvolvimento de nossos potenciais
criativos e na busca de harmonia no dia a dia”, revela Sandra.

O livro é composto de três partes: a primeira trata do
desenvolvimento histórico do pensamento cartesiano e do modelo
quântico aplicado na arte da cura; a segunda é menos técnica e

mais cinética, relatando o processo da pesquisa em si;
a terceira parte indicada para uso terapêutico, com a descrição

do Sistema Ararêtama (em tupi-guarani:
lugar de onde se origina a luz) e um completo repertório, com

fotos coloridas, das 21 essências que compõem o sistema.
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