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EDITORIAL 
Ed

it
o

ri
al

 

Ola  amigos, 

Estamos publicando mais um nu mero da re-

vista UMBANDA – Escola Inicia tica do Caboclo 

Mata Verde. 

Voce  que acompanha a revista do Instituto 

Mata Verde, ja  deve ter notado que a revista 

se propo e a ser uma revista ecle tica. 

Ha  muitos anos que o Nu cleo Mata Verde se 

livrou daquela sina, que Umbanda e  somente 

mediunidade, manifestaça o de espí ritos, tra-

balhos e mandingas. 

Infelizmente existem muitas pessoas que ain-

da pensam assim, dentro e fora do movimen-

to umbandista. 

Para no s que estudamos a doutrina umban-

dista dos Sete Reinos Sagrados, a umbanda e  

uma escola espiritual, que tem como finalida-

de principal a elevaça o espiritual de seus 

adeptos. 

Estudamos muito e atrave s das pra ticas tem-

plarias comprovamos os ensinamentos apre-

sentados pelos espí ritos enviados de Aruan-

da. 

Esta revista traz uma grande variedade de 

conhecimentos espiritualistas: Animagogia, a 

conscie ncia dos animais, Radiestesia, a fixa-

ça o mental e o monoideí smo, o Ecocí deo, a 

mu sica umbandista com Sandro Mattos, a be-

leza dos cristais com a Carolina Lisanti que 

hoje traz um texto tratando sobre a beleza do 

La pis Lazu li. 

Apresento o primeiro artigo, de uma se rie, 

sobre o estudo ine dito que fizemos sobre a 

Fitoenerge tica umbandista, uma nova forma 

de entendermos o uso religioso das ervas. 

Aproveitem ao ma ximo  o conteu do desta re-

vista. 

Abraços! 

 

 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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A abordagem multidimensional 
da Animagogia – parte 1 

A
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Neste artigo pretendo expor a teoria 

multidimensional da Animagogia e co-

mo ela se inspira na visa o holono mica 

proposta por David Bohm, no qual a 

parte conte m o Todo ou que o Univer-

so explicito deriva de um Universo im-

plí cito, e como essa teoria fundamenta 

algumas pra ticas terape uticas como a 

Terapia Vibracional Integrativa (TVI) e 

a Apometria, conforme foram coloca-

das em pra tica na ONG Cí rculo de Sa o 

Francisco, na cidade de Sa o Carlos, en-

tre os anos de 2003 e 2015. Este artigo 

sera  publicado em tre s partes. Na pri-

meira, pretendo expor a estrutura 

multidimensional da vida humanizada, 

compreendendo a “descida” do Espí ri-

to ate  a encarnaça o. Na segunda parte, 

o tema sera  compreender os principais 

atributos do Espí rito, do Self e do ego, 

a personalidade criada para cada exis-

te ncia. E, por fim, na terceira parte, va-

mos compreender como essa teoria 

fundamenta as terapias apontadas aci-

ma. 

A leitura multidimensional da Anima-

gogia se diferencia daquelas teorias 

sobre multiversos, onde re plicas nos-

sas podem viver uma vida diferente, 

com comportamentos ou atitudes dis-

tintas da nossa. Para entender melhor 

essa u ltima teoria, uma se rie bem inte-

ressante e  Flash, exibida na Netflix. 

A proposta da Animagogia e , portanto, 

distinta, mas trabalha, didaticamente, 

com quatro dimenso es. E  prova vel que 

estas se subdividam em outras, talvez 

sete cada, mas, para facilitar a compre-

ensa o, optou-se em trabalhar com 

quatro, entendendo-as na o de forma 

“cartesiana”, como se fossem radical-

mente separadas. Mas em um continuo 

que flui da “maior” para a “menor”, de 

forma que esta esteja contida na ante-

rior.  

Vamos partir da ilustraça o (1) para 

melhor compreender essa proposta 

teo rica. 

Nesta imagem temos as quatro dimen-

so es propostas didaticamente na Ani-

magogia. A principal, que seria a di-

mensa o espiritual propriamente dita 

engloba as demais. Ou seja, as dimen-

so es “inferiores” esta o contidas na di-

mensa o espiritual. Em outras palavras, 

na o existiria um mundo espiritual iso-

lado do mundo material ou das dimen-

so es intermedia rias. Ate  porque as de-

mais dimenso es derivam da espiritual 

que vamos denominar de Logosfera, 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 

Adilson Marques 
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que em outras doutrinas costumam ser 

identificadas como teosfera ou cristos-

fera. E  nessa dimensa o que vibra ple-

namente nossa real esse ncia, o Espí ri-

to. Mesmo assim, podemos perceber 

pela imagem que o Espí rito tambe m 

envolve ou se manifesta nas outras di-

menso es. 

Derivando da dimensa o espiritual ou 

da Logosfera, encontramos na Noosfe-

ra. Ela e  um pouco mais densa que a 

anterior, mas na o isolada da anterior. 

Mas a conscie ncia espiritual ja  se en-

contra um tanto adormecida nesta di-

mensa o. Ou seja, parte dela esta  in-

consciente nesta dimensa o. A Noosfera 

e  a dimensa o da alma que na Animago-

gia corresponde ao Self ou a Individua-

lidade reencarnante, tambe m chamada 

de “eu superior” em algumas doutri-

nas. E  ela que escolhe seus ge neros de 

existe ncia. 

Para compreender o que vem a ser a 

alma e como ela se diferencia do Espí -

rito, na Animagogia, e  preciso partir do 

pressuposto que o Espí rito na o e  hu-

mano, mas se humaniza. Essa e  a base 

fundamental da Animagogia: compre-

ender que o Espí rito existe, mas que 

na o sabemos nada sobre ele. O que po-

demos postular e  que o Espí rito, na fa-

se em que nos encontramos, vive a sua 

fase humanizada. Esta e  uma entre as 

va rias fases que o Espí rito vive suas ex-

perie ncias. E a fase humanizada na o e  a 

principal e nem a u ltima. Mas, e a al-

ma? 

A alma seria o que caracteriza o Espí ri-

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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Ilustração 1 
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to na Noosfera. E  o Espí rito humaniza-

do. E a alma seria um ser gene rico, ou 

seja, na o tem corpo e nem sexo, raça, 

etnia, ge nero etc. Ele e  apenas humano. 

Na Animagogia tambe m nos referimos 

a  alma como “ser incorpo reo”. E e  nele 

que esta o todas as possibilidades hu-

manas E essas possibilidades sa o mis-

turadas como na criaça o de um avatar 

em um ví deo game. Para cada existe n-

cia um novo avatar precisa ser constru-

í do., de acordo com as experie ncias 

que se deseja vivenciar. 

Ao se criar o avatar, esse passa a viver 

em uma dimensa o “abaixo”, que deriva 

tambe m das anteriores, como se ve  na 

imagem acima. Ela e  mais densa e o 

avatar ja  possui um corpo, o chamado 

“corpo astral”. Sua conscie ncia e  o ego, 

tambe m chamado de “eu inferior”. Essa 

dimensa o onde o ego vibra e  chamada 

de Psicosfera. E  uma esfera mental, on-

de residem os pensamentos e as emo-

ço es com as quais nos conectamos. 

Apesar dela derivar das anteriores, da 

Logosfera e da Noosfera, na o se trata 

propriamente de uma dimensa o espiri-

tual. Ela e  basicamente uma reprodu-

ça o da vida material. Ela e  uma dimen-

sa o intermedia ria entre a Biosfera e as 

ja  apresentadas aqui. Na Psicosfera es-

ta o os desencarnados, ou seja, aqueles 

Espí ritos humanizados que ainda pos-

suem o corpo astral. Muitos te m cons-

cie ncia que esta o desencarnados, mas 

muitos vivem vagando pelo astral sem 

ter essa compreensa o, uma vez que o 

corpo fí sico e  uma co pia do corpo as-

tral, do qual deriva.  

E enquanto ha  uma diferença de valor 

entre a Psicosfera e a Noosfera, a dife-

rença entre a Psicosfera e a Biosfera e  

apenas de grau. Ou seja, basta apenas 

um pequeno relaxamento nas ondas 

mentais para se interagir com os seres 

que habitam a Psicosfera. Alia s, e  la  

que se encontram as paisagens com as 

quais nos relacionamos durante os so-

nhos.  

E  por isso que a Animagogia postula 

que o desencarnado tambe m tem ego. 

E na o somente o encarnado. Alia s, o 

ego teria uma parte que vibra na Psi-

cosfera e outra que vibra na Biosfera, 

em nosso estado de vigí lia e que cha-

mamos de consciente. Portanto, o 

consciente e  apenas uma fagulha do 

que seria a conscie ncia espiritual. O 

que chamamos de inconsciente 

(individual, sociocultural ou coletivo) 

seriam partes da conscie ncia real, ou 

do Espí rito.  

Assim, podemos concluir, que o ce re-

bro na o seria um criador de realidade, 

como afirma a neurocie ncia. O ce rebro 

seria um redutor de realidade, pois vai 

transformar em realidade apenas uma 

parte das infinitas ondas visuais, olfati-

vas, auditivas etc. que circulam no am-

biente.  

A quarta dimensa o, ou Biosfera, onde 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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vibra o nosso corpo fí sico e nossa men-

te consciente, esta  inserida na terceira 

dimensa o, que seria a Psicosfera. Essa 

relaça o fica evidente nos romances es-

pí ritas que descrevem que as constru-

ço es materiais como sa o os hospitais e 

outras teriam alas com as quais na o in-

teragimos visualmente e nem fisica-

mente, mas que nos afetam. 

Vou narrar um sonho que pode ajudar 

a elucidar essa relaça o entre a Biosfera 

e a Psicosfera. Numa noite, sonhei que 

ao entrar em meu quarto eu via um 

bau  de madeira muito bonito dentro 

dele. Parecia ser um bau  muito antigo, 

do se culo XVII ou anterior. Fiquei ad-

mirando o bau , mas intrigado com o 

fato dele estar dentro do quarto. 

Alguns dias se passaram e fui em um 

atendimento de Umbanda e quando fui 

me consultar com um preto-velho, con-

tei do sonho e ele disse que tinha mes-

mo um bau  no meu quarto. Em segui-

da, perguntei o que ele fazia la  e ele 

respondeu que dentro dele estavam a 

energia de minha ex-companheira. Aí  

fiquei intrigado e perguntei se na o ti-

nha como tirar de la .  

O preto-velho deu uma gostosa risada 

e disse que aquele bau  seria retirado. E 

na o se passaram quatro dias e eu tive 

outro sonho. Eu estava em casa quando 

a campainha tocou. Minha ma e foi 

atender e disse que era o pai dessa ex-

companheira. De repente ele adentrou, 

passou por mim e me cumprimentou 

com a cabeça e se dirigiu para o meu 

quarto. Em seguida, ele saiu de la  com 

o bau  nos ombros e foi embora. Deta-

lhe: ele ja  era falecido quando tive esse 

sonho. 

As colo nias espirituais e os umbrais 

descritos nos livros espí ritas esta o lo-

calizados na quarta dimensa o, na Psi-

cosfera. Obviamente que ha  gradaço es, 

mas sa o criaço es mentais. Na o sa o o 

verdadeiro mundo espiritual. Este so  

começaria a partir da Noosfera, onde 

vibra a Individualidade reencarnante, a 

que e  capaz de escolher um novo ge ne-

ro de existe ncia.  

Para se atingir a Noosfera e  necessa rio 

passar por uma “segunda morte”, a do 

ego. Somente ao se desligar plenamen-

te do ego e  que a alma pode avaliar sua 

experie ncia, compreender onde errou 

e planejar uma nova encarnaça o, vi-

vendo em outro paí s, cultura, raça, se-

xo, ge nero etc. de acordo com o apren-

dizado que necessita ou deseja passar. 

Vamos ver uma outra imagem (2). Ela 

tambe m sera  elucidativa. Nela vamos 

comparar a proposta metafí sica da 

Animagogia com a da Teosofia, com a 

qual guarda muita semelhança. Pode-

mos ate  dizer que a Animagogia e  uma 

forma mais dida tica de apresentaça o, 

sem cair em uma simplificaça o grossei-

ra. 
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Pelo quadro exposto, podemos com-

preender que o ego ou a personalida-

de, ou seja, o avatar criado pela Indivi-

dualidade para mais uma encarnaça o, 

e  formado pelos quatro “corpos” des-

critos pela Teosofia (o corpo fí sico, o 

duplo ete rico, o corpo astral e o mental 

inferior). E o ego teria uma parte que 

vibra na Biosfera, no estado de vigí lia, 

e outra parte que vibra na Psicosfera, 

acessada com a meditaça o, por exem-

plo, atrave s de uma pequena ampliaça o 

da conscie ncia, quando se entra em 

“estado alfa”. 

Por sua vez, o Self, ou a individualidade 

que reencarna, e  composto pelo que a 

Teosofia chama de “mental superior” e 

de “corpo bu dico”. O ego tambe m pode 

ser chamado de “eu inferior” e o Self de 

“eu superior”, mas e  importante com-

preender que acima deles, ou seja, que 

estes dois “eus” esta o integrados ou 

derivam do “Eu espiritual”. Na Anima-

gogia o “eu superior” na o se confunde 

com o Espirito, com a conscie ncia pura, 

mas dele deriva, pois se refere a s expe-

rie ncias humanizadas do Espí rito e na o 

a todas as possí veis experie ncias que 

Este pode passar, nas etapas seguintes, 

ou ja  passou, antes da fase humaniza-

da. 

A questa o da humanizaça o do Espí rito 

e  talvez o cerne e o que diferencia a 

Animagogia de outras doutrinas e teo-

rias espiritualistas. Na Animagogia, o 

Espí rito esta  ale m de toda e qualquer 

compreensa o humana, uma vez que 

nossa mente so  e  capaz de lidar com a 

“realidade” do Ser humanizado, esteja 

este encarnado ou desencarnado. 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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Dentro da perspectiva exposta no qua-

dro acima, o que chamamos de consci-

ente e  uma parte í nfima da conscie ncia 

do Espí rito. Quanto mais esse “desce”, 

mais aumenta a parte inconsciente, 

mas ela nunca ficara  completamente 

adormecida ou inacessí vel. Daí  a im-

porta ncia da intuiça o, da imaginaça o, 

dos sonhos etc. 

Toda essa concepça o foi construí da du-

rante anos de estudo, entre 2001 e 

2009, atrave s de reunio es mediu nicas, 

experie ncias meditativas e da discus-

sa o e avaliaça o de diferentes atendi-

mentos realizados com a te cnica Apo-

me trica. A Animagogia na o nega a in-

terpretaça o espiritista e nem a da Teo-

sofia, que comparamos acima. Ela ape-

nas expo e uma outra leitura, mais com-

plexa que a Espí rita e mais simples que 

a Teosofia, com o objetivo de explicar 

eventuais curas fí sicas e mentais obti-

das com encarnados e tambe m com 

desencarnados, seja com a TVI e suas 

diferentes te cnicas, ou com a Apome-

tria.  

Na segunda parte deste artigo, vamos 

dar continuidade a esse assunto, com-

preendendo os atributos do Espí rito, 

do Self e do ego. O importante, neste 

momento, e  compreender o continuo 

que existe entre as dimenso es, uma vez 

que elas na o sa o isoladas e estanques, 

mas integradas e as “menores” deriva-

das das “maiores”. Em suma, que so  

existe um mundo: o Espiritual. E dele 

deriva, depende e sobrevive todo o res-

to. 
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Estudo e dedico-me a  proteça o dos ani-

mais a  luz de palestras educativas e ar-

tigos publicados em o timos jornais e 

revistas como UMBANDA - Escola Ini-

ciática do Caboclo Mata Verde que 

me concede espaço para esse fim.    

Na verdade, desde criança sempre gos-

tei deles, assim como minha esposa 

que tambe m ama e protege os animais. 

E  de famí lia esse legado de amor.    

E motivado, estudo,  retifico alguns 

conceitos e isso faz parte de quem 

aprende e tem como meta conhecer 

para evoluir.    Ancorado nessas iniciais 

palavras, ha  um assunto que preciso e 

sempre precisarei insistir: trata-se  da 

sencie ncia  dos animais.   

A  primeira vista, pode parecer algo ab-

surdo, exagero de minha parte, mas, 

estou embasado para afirmar convicta-

mente que eles te m conscie ncia, conse-

quentemente, emoço es e sentimentos 

como todos no s. 

Durante se culos os animais foram vis-

tos como seres desprezí veis, inferiores, 

para atender aos nossos caprichos e 
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 A Neurociência comprovou 

Os animais tem consciência 

Gilberto Pinheiro 
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ate  alimentaça o.  Suas vidas nunca fo-

ram respeitadas, essa e  a verdade.  In-

clusive, Rene  Descartes, proeminente 

filo sofo france s (se culos XVI e XVII) 

sempre defendeu a tese que eles pode-

riam ser utilizados  como cobaias em 

experie ncias cientí ficas, pois "na o sen-

tiam dor".   

Que absurdo! 

 

Como um homem inteligente, exata-

mente aquele que cunhou a famosa fra-

se - penso, logo existo, poderia pensar 

de forma ta o rasa, aviltante  e superfi-

cial, subestimando os indefesos ani-

mais? 

 

Como ele chegou a essa ensandecida 

decisa o?    

Quanta prepote ncia e vaidade! 

 

A PARTIR DE 2012 OUTRA REALIDA-

DE  - a neurocie ncia descortinou a ver-

dade 

 

O tempo passou e somente a partir 

de 2012, tudo se modificou, quando 

um grupo de neurocientistas  capitane-

ados pelo dr. Philip Low, docente da 

Universidade Stanford e pesquisador 

do MIT - Massachussets Institute 

of  Technology,  resolveu estudar o ce -

rebro de mamí feros e, posteriormente, 

de peixes, anfí bios, aves, etc.   

E a conclusa o foi surpreendente:  cien-

tistas antes acreditavam que os ani-

mais por na o possuí rem o co rtex cere-

bral, jamais poderiam ter conscie ncia.   

No entanto, os estudos comprovaram 

que havia erro de entendimento.  Na o e  

o co rtex cerebral o responsa vel por es-

sas peculiaridades, mas, todo o escopo 

cerebral.   

Isso comprovou que os animais possu-

em sim, conscie ncia, tendo sentimen-

tos e emoço es, possuindo os substratos 

neuroanato micos, neuroquí micos e 

neurofisiolo gicos, responsa veis por es-

sas propriedades. 

 
Em sí ntese, ouso afirmar que na o ha  
mais du vidas sobre o alusivo assun-

to.  Quem quiser conferir o que afirmo, 
por favor, pesquise - Declaraça o de 
Cambridge - Philip Low e  estou pronto 

para sanar du vidas.  

  

Artigo 225, Constituição Federal/1988, § 

1º/VII 

Proteger a fauna e a flora, vedadas na for-

ma da lei as práticas que coloquem em ris-

co sua função ecológica, provoquem a ex-

tinção das espécies ou SUBMETAM 

ANIMAIS À CRUELDADE - crime!!!  
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Qual e  a maneira mais ra pida de se 

tornar preciso? Ser exato e , obviamen-

te, algo pelo qual todos no s radieste-

sistas (principiantes e avançados) de-

vemos nos esforçar. Pore m, com muita 

freque ncia, os praticantes acreditam 

que ja  sa o precisos e automaticamen-

te assumem que tudo o que eles fazem 

e  real, verdadeiro e correto. E fazem 

isso porque nunca ensinaram a si 

mesmos como ser exatos ou jamais 

praticaram ser exatos. 

A maioria de no s, tambe m, gosta que 

as coisas sejam curtas e ra pidas de do-

minar, se possí vel. Isto tambe m e  ver-

dade no que diz respeito ao uso dos 

pe ndulos. Muitas vezes somos per-

guntados sobre a maneira mais ra pida 

de se tornar exatos com o pe ndulo, co-

mo se fosse uma espe cie de interrup-

tor que pude ssemos ativar, e de re-

pente fica ssemos automaticamente 

precisos.  

Pode parecer estranho, mas neste ca-

so, talvez possa ser u til usar uma cita-

ça o do filo sofo Aristo teles. 

“...para ser uma boa pessoa, é preci-

so praticar” 

Ele disse que, para ser uma boa pes-

soa, e  preciso praticar ser bom. Tam-

be m encontramos em Tiago 2 que a Fe  

sem a as obras e  morta.  

Em outras palavras, na o e  algo que 

acontece com voce  do nada, nem e  al-

go que voce  possa adquirir da noite 

para o dia. E  um processo. A mesma 

coisa e  verdade para se tornar preciso 
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 A forma mais rápida de se tornar exato  

com o Pêndulo 

Ronaldo Lima 
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no uso do pe ndulo. Como disse anteri-

ormente, alguns praticantes de pe ndu-

los inocentemente te m fe  em sua exati-

da o. E  exatamente neste ponto aonde 

começam as confuso es.  

Isto porque as coisas sobre as quais 

eles tendem a usar o pe ndulo sa o coi-

sas que eles na o podem verificar de 

uma maneira ou de outra.  

Eles estara o "pendulando" sobre aço es 

de aliení genas ou espí ritos ou algo 

completamente invisí vel que eles su-

po em existir em seu ambiente e assu-

mem que as respostas que recebem 

sa o sempre corretas.  

Se voce  realmente quer ser exato, en-

ta o voce  tem que "pendular" sobre coi-

sas que voce  mesmo pode verificar. 

Sem isso, voce  pode muito bem inven-

tar as respostas a s suas perguntas.  

Isso na o significa que voce  tenha que 

parar de pendular sobre outras coisas 

invisí veis, mas um pouco de crite rio 

trara  realismo nas tuas investigaço es e 

no seu crescimento no uso do pe ndulo.  

Depois deste perí odo voce  podera  ex-

perimentar e confiar em tuas respostas 

sobre temas mais avançadas. 

“...deve gastar a maior parte do seu 

tempo em coisas que você mesmo po-

de verificar!” 

 

Em outras palavras, significa que voce  

deve gastar a maior parte do seu tem-

po em coisas que voce  mesmo pode ve-

rificar. Por exemplo, voce  pode fazer 

exercí cios simples de radiestesia, tais 

como descobrir a que profundidade ou 

onde uma corrente de a gua ou esgoto 

esta  e depois ir e descobrir se voce  esta  

certo.  

Apesar de existir muitos exercí cios pa-

ra desenvolver a habilidade radieste si-

ca, evite (pelo menos no começo) os de 

tipo inu teis como buscar a cor ou os 

naipes das cartas do baralho ou adivi-

nhar as caí das de uma moeda. 

Claro, que isso e  possí vel e verifica vel! 

E e  um dos exercí cios que recomenda-

mos, depois de um certo ní vel, mas se-

ra  que isso realmente acrescenta algo a  

sua vida?  

O ato de usar o pe ndulo e  para obter 

respostas a perguntas que seu ce rebro 

racional na o pode fornecer. 

O pe ndulo deveria ser usado para me-

lhorar sua vida, e sentar-se em uma 

mesa jogando cartas de baralho na o se 

encaixa nessa descriça o. Depois de um 

tempo voce  perdera  o interesse e isso 

se torna mono tono e chato e com isso a 

sua precisa o caira  drasticamente.  

Para se tornar preciso, na o faça testes 

intermina veis, use o pe ndulo sobre as 

coisas que esta o ao seu redor todos os 

dias e que depois voce  pode verificar. 

Essa carne ja  esta  pronta? Minha cu-

nhada vai gostar desse presente? Eu 
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vou gostar desse filme ou desse item 

do menu?  

Faz bem pra mim este alimento?  

E  bom para meu corpo comer isso ago-

ra?  

Onde esta  a “coisa” que estou procu-

rando nesta loja?  

A lista e  intermina vel.  

Cabe a voce  praticar!  

Acima de tudo, pratique o uso do pe n-

dulo e comece hoje mesmo a mergu-

lhar neste mundo ta o interessante. 

Voce  se surpreendera ! 

Sarava ! 
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https://pixabay.com/pt/photos/flor-vermelho-resto-calma-4774929/ 
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Dia logo com o Demo nio 

(Licí nio Castro) 

 

- Eu sou o demo nio! 

- Na o e s. Isso eu te digo com a mais ab-
soluta certeza. 

- Mas como ousa dize-lo? Queres asse-
verar que eu na o sou o que  

sou?  

- Na o e s o que julgas ser. 

- Que auda cia! Como me explicarias es-
se absurdo? Porventura         ignoras 
que eu sou protagonista na bí blia e nas 
religio es? 

- Insisto em assegurar-te que na o e s 
esse personagem fictí cio, ainda hoje 
capaz de apavorar tanta gente. 

- Fictí cio? Enlouqueceste, por acaso? 
Na o esta s me vendo e me ouvindo, e 
ousas afirmar que na o existo? 

- Na o so  na o existes, como tambe m ja-
mais poderias existir. Na o e s O, mas 
apenas Um demo nio. Compreendes 
agora? 

- Na o. Eu fui criado para fazer sempre 
o mal e tramar a queda de todas as al-
mas. Eu consegui tentar ate  o Crucifica-
do. 

- Enganas-te. Deus so  cria para o bem: 
tu e  que imaginas predestinado a  mal-
dade. Lembra-te que tambe m e s criatu-
ra de Deus. Quanto a s tentaço es sofri-

das pelo Mestre, trata-se de prova vel 
equí voco do texto bí blico. Admitirias a 
possibilidade de provaça o pecaminosa 
em algue m ja  aureolado pelas mais no-
bres conquistas da angelitude? Os an-
jos sa o inacessí veis a quaisquer influ-
enciaço es da animalidade. 

- Mas eu consegui induzir o Sine drio a 
crucificar Jesus. Eu ainda o vejo venci-
do, humilhado e morto no Calva rio. 

- Na o conseguiste coisa alguma. O Mes-
tre desencarnou daquela forma porque 
quis. Na verdade na o foi vencido, ven-
ceu; na o morreu como ser aniquilado, 
pois prossegue triunfante, na realiza-
ça o de sua obra redentora da Terra e 
de sua humanidade. 

O demo nio senta-se na relva, em postu-
ra meditativa, enquanto o sol delineia, 
no horizonte, os primeiros acordes da 
sinfonia do poente. 

- Tu me confundes com essa diale tica 
estranha. Enta o, na o ha  um so , mas va -
rios demo nios?  

- Sim. Sa o os pro prios homens, quando 
empenhados na transgressa o da Lei. 

- E qual seria, na tua cosmovisa o, o 
destino deles? 

- Todos se tornara o anjos, depois de 
burilados pela dor e iluminados pelo 
amor. Os santos de hoje sa o os pecado-
res de ontem, como os pecadores de 
hoje sera o os santos de amanha . Mas 
escuta bem: isso na o e  milagre ou gra-
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FIXAÇÃO MENTAL E MONOIDEÍSMO 

Elizabeth Rodrigues 
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ça, mas conquista individual, pela Lei 
do Me rito.  

- Em que te baseias para ensinar isso? 

- Na afirmaça o catego rica do nosso Di-
vino Mestre: “Nenhuma das ovelhas 
que o Pai me confiou se perdera ”. 

- Oh, tiraram os meus chifres, meu rabo 
e meu tridente! Sou tambe m uma cria-
tura humana, e com esperança de sal-
vaça o? 

- Como na o? Tambe m e s ovelha do 
imenso rebanho do Galileu. 

- Isso me confunde mais ainda!... Quem 
e s tu? 

- Um ser humano qualquer, um irma o 
teu, que ja  foi muito demo nio, pore m 
agora disposto a sair do inferno. 

- Do inferno, disseste? 

- Claro. Do inferno que cada um cria 
dentro de si. 

            

(Publicado pela Revista Espí rita nº. 
100/ 1998 e Jornal Mundo Espí rita de 
Novembro de 1998). 

 

Fixação Mental e Monoideísmo  

 

A fixaça o mental ou ideia fixa e  uma 
das caracterí sticas do Reino das Almas, 
o se timo Reino na Umbanda dos Sete 
Reinos Sagrados.  

Regido pelo Orixa  Omulu e  o Reino da 
Mediunidade, da Espiritualidade, do 
Mundo Espiritual. E  o nosso ponto de 
chegada e de partida para o infinda vel 
ciclo evolutivo. E  o Reino dos Pretos 
Velhos conhecedores de magias mile-
nares, conhecidas como mirongas. Rei-
no por vezes sombrio, mas repleto de 
conhecimentos a serem sondados e es-
tudados.  
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Mas voltando ao tema.....     

“A medicina humana sera  muito dife-
rente no futuro, quando a cie ncia pu-
der compreender a extensa o e comple-
xidade dos fatores mentais no campo 
das mole stias do corpo fí sico. Muito ra-
ramente na o se encontram as afecço es 
diretamente relacionadas com o psi-
quismo.  

Todos os o rga os sa o subordinados a  
ascende ncia moral. As preocupaço es 
excessivas com os sintomas patolo gi-
cos aumentam as enfermidades: as 
grandes emoço es podem curar o corpo 
ou aniquila-lo... O me dico do porvir co-
nhecera  semelhantes verdades e na o 
circunscrevera  sua aça o profissional ao 
simples fornecimento de indicaço es 
te cnicas, dirigindo-se, muito mais, nos 
trabalhos curativos, a s provide ncias 
espirituais, onde o amor crista o repre-
sente o maior papel”.  

 (Andre  Luiz – Missiona rios da luz) 

A fixaça o mental representa a adere n-
cia do pensamento a um objeto (ser ou 
coisa), impedindo-lhe o fluxo normal e 
cristalizando-o de maneira que se lhe 
obsta qualquer modificaça o. Diferencia
-se da concentraça o mental, porque, 
nesta, a fixaça o da atença o ocorre de 
modo deliberado, temporariamente; na 
fixaça o mental, o indiví duo na o conse-
gue afastar a atença o do objeto. A am-
ne sia e  uma das conseque ncias dessa 
fixaça o.  

Dias da Cruz em seu livro Instruço es 
Psicofo nicas, afirma que –“todo bem e  
expansa o, crescimento e harmonia e 
todo mal e  condensaça o, atraso e dese-
quilí brio. E arremata: O bem e  onda 
permanente da vida a irradiar-se como 
o sol e o mal pode ser considerado co-
mo sendo a mesma onda, a enovelar-se 
sobre si mesma, gerando a treva en-
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quistada”.  

Assim, o o dio e revolta, perversidade e 
delinque ncia, fanatismo e vingança po-
dem gerar estagnaça o no tempo, con-
forme o grau de concentraça o do pen-
samento nesses campos de desarmo-
nia.   

Nesses casos o Espí rito “assemelha-se 
a um bala o eletromagne tico pejado de 
sombra e cativo dos processos de vida 
inferior, na o conseguindo desprender-
se dos planos espirituais inferiores”.  

 A dupla cadeia de ga nglios do grande 
sistema nervoso simpa tico que e  res-
ponsa vel pelas alteraço es no organis-
mo em situaço es de estresse ou emer-
ge ncia, e deixa o indiví duo em estado 
de alerta, preparado para reaço es de 
luta e fuga, por exemplo, sofre altera-
ço es. Ha  uma densidade caracterí stica 
da fixaça o mental. Ha  choques e entre-
choques que podem perdurar se culos, 
conforme a concentraça o do pensa-
mento da desarmonia a que se com-
praz. A vontade sempre rete m a em-
barcaça o do corpo no objetivo eleito. 

A ideia fixa pode operar, portanto, a in-
definida estagnaça o da vida mental no 
tempo.  

O Ser na o se interessa por outro assun-
to a na o ser aquele que o empolga que 
e  a sua pro pria ociosidade, a sua pro -
pria dor, ou o seu pro prio o dio.  

O relo gio marca as horas de modo sem-
pre igual, no entanto, o tempo e  dife-
rente para cada um, conforme tenha 
praticado o bem ou o mal na encarna-
ça o terrena.  

Quando estamos felizes, os minutos 
passam rapidamente, sem que nos 
apercebamos. Confrontados, pore m, 

pelo sofrimento e apreensa o, sentimos 
como se o tempo estivesse parado.  

A ideia aflitiva ou obcecante nos corro i 
a vida mental, levando-nos a  fixaça o. A 
partir desse estado, o tempo como se 
cristaliza dentro de no s. Assim, paixa o 
ou desa nimo, crueldade ou vingança, 
ciu me ou desespero, enfim qualquer 
grande perturbaça o interior pode imo-
bilizar-nos por tempo indeterminado. 

As almas que dormem apo s o desen-
carne te m a mente eivada de pesadelos 
angustiosos e quando acordam esta o, 
quase sempre, em plena alienaça o.  

Sobre isso Andre  Luiz no livro Nos Do-
mí nios da Mediunidade nos adverte:  

“Na criatura reencarnada, quase todas 
as perturbaço es conge nitas da mente 
esta o relacionadas com as fixaço es que 
a antecederam na volta ao mundo. 
Aqueles que fracassaram retornam a  
vida terrena fazendo parte da vasta 
a rea dos neuro ticos, dos loucos, dos 
mutilados, dos feridos e dos enfermos 
de todas as castas. E so  as lutas na car-
ne va o processando a ‘extroversa o’ in-
dispensa vel a  cura das psicoses de que 
sa o portadores”. 

A insiste ncia em se manter nesse pa-
dra o mental, fixaça o mental, que leva 
automaticamente ao monoideí smo, 
torna cada vez mais difí cil para o Ser, 
se libertar da viciaça o do pensamento 
a que se entregou, podendo gerar al-
guns sintomas psico ticos ou outros es-
tados enfermiços do psiquismo ou da 
personalidade, conforme o grau de afi-
nidade com a situaça o representada 
pela imagem mental fixa.  

Com a irradiaça o do pensamento, com 
certeza havera  de encontrar outras 
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mentes que se lhe ajustam em proces-
so de sintonia, ampliando a deficie ncia.  

A manutença o do pensamento, de for-
ma constante, em algo subjetivo, ou al-
guma imagem mental, podera  interfe-
rir de forma intensa no senso de reali-
dade da pessoa, afetando a sua vida de 
relaço es, no dia-a-dia e, podendo acar-
retar se rios prejuí zos para a sua orga-
nizaça o psicossoma tica mesmo apo s o 
desencarne. 

O monoideí smo gera estados psicolo gi-
cos mo rbidos que requerem muito tato 
e persiste ncia, aliados ao conhecimen-
to dos mecanismos da mente, para au-
xiliar aqueles cuja vida mental se en-
contra comprometida com tal desajus-
te.  

Em Vida, Desafios e Soluço es, Joanna 
de A ngelis, nos assevera: Toda fixaça o 
indevida nos processos mentais e emo-
cionais em torno de pessoas, fatos e 
coisas, converte-se em estado pertur-

bador do comportamento, empurrando 
o indiví duo para os transtornos de or-
dem neuro tica assim como psico tica 
[...] 

A  medida que constituem imperativo 
dominador, tornam-se obsesso es que 
passam a inquietar o indiví duo, levan-
do-o a estados mais graves na a rea da 
sau de mental [...] 

Ningue m foge da pro pria conscie ncia, 
que e  o campo de batalha onde se tra-
vam as lutas da reabilitaça o ou os en-
frentamentos da regularizaça o de ati-
tudes malsa s.  

Por isso, ainda sa o o controle mental e 
a educaça o do pensamento que podem 
representar a eficiente terapia de pre-
vença o de distu rbios, como a curadora 
dos processos de ordem espiritual, 
desde que, ao alterar a faixa vibrato ria 
por onde transitam as ideias, se superi-
ores, eleva-se, ficando indene a  sinto-
nia com os seres atrasados, e, se nega-
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tivas, passam a frequentar os ní veis on-
de se encontram e se digladiam as 
energias e sentimentos em constante 
lití gio, vinculando-se a essas emisso es 
delete rias, que terminam por afetar o 
organismo fí sico e os complexos meca-
nismos mentais, responsa veis pelo 
conjunto produtor da sau de.  

 

Estado de Liberdade 

 

Por que sofremos tanto com a pressa o 
emocional provocada por ideias e/ou 
sentimentos torturantes?  

Para que tantas priso es mentais?  

Sem du vida nenhuma existe uma fieira 
de sentimentos, sustentados por acon-
tecimentos negativos, por dores emoci-
onais se rias e uma vez disparado o ga-
tilho de um sentimento doloroso todos 
os outros na o menos doí dos aparecem 
em cena.  

A dor dispara o medo. O medo dispara 
a tristeza. A tristeza dispara a ma goa. A 
ma goa dispara a raiva, na o necessaria-
mente nesta ordem. Algue m ou alguma 
coisa causou tudo isso....  

E enta o as celas se fecham atra s de no s.  

Valorizamos tanto nossas dores que 
na o temos tempo para perceber que 
temos ao nosso redor forças internas e 
externas a moverem a vida.  

E  o Sol que se irradia ao nosso redor, 
dando-nos coragem para prosseguir. 

E  a Terra que sustenta nossos passos e 
vida. 

E  o Ar que se transforma em vento, em 
brisa suave a nos sussurrar a esperan-
ça, nos chamando ao movimento retifi-

cador.  

Sa o as A guas a banharem nossa exis-
te ncia e a produzir vidas.  

Sa o as Matas renascendo a cada dia, 
gerando flores em pleno asfalto, nos 
chamando a atença o para o quesito 
“pacie ncia” para suportar. 

Sa o todos os Homens e Mulheres se es-
barrando e se respirando, se tocando e 
se trocando.  

E como se na o bastasse tanta da diva, 
temos a Espiritualidade a guiar nossos 
passos.  

Como somos tolos! Trocamos Um Esta-
do de Liberdade por priso es fortemen-
te protegidas.  

E assim uma vez mais, reforço a orien-
taça o de nosso Pai Espiritual, 

Caboclo Mata Verde: 

“FIRMEZA, BRANDURA E ALEGRIA”.  

Caminho seguro para nossa libertaça o. 

Fontes: 

- Medicina da Alma (psicografia de Joseph Gle-
ber/ Robson Pinheiro). 

- A Obsessão e sua Máscaras (Marlene 
R.S.Nobre). 

- Vida, Desafios e Soluções (psicografia de Joa-
nna de Ângelis/Divaldo P. Franco).  

- Transtornos Mentais (Suely C. Schubert) 

- Texto “Diálogo com o Demônio” (Licínio Cas-
tro).  

-  Instruções Psicofônicas  (Dias da Cruz).  

- Nos Domínios da Mediunidade (psicografia 
de André Luiz/Chico Xavier). 
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De um azul profundo, estonteante e 

enigma tico surge o LA PIS LAZU LI. En-

volto em sua aura de beleza e magnitu-

de, reverbera a sua nobreza ha  mais de 

7 mil anos sobre a humanidade. 

Egí pcios, indianos, gregos e romanos, 

os grandes expoentes das antigas civili-

zaço es - em sabedoria e espiritualida-

de - foram os primeiros a 

reconhecer o valor trans-

cendental do LA PIS 

LAZU LI.  

Para os Egí pcios, uma 

das mais sofisticadas ci-

vilizaço es que ja  existiu, 

o LA PIS LAZU LI simboli-

zava a A GUA como ele-

mento primordial da cri-

aça o e, na o raro, encon-

tram-se esta tuas ou pin-

turas da Deusa I sis confeccionadas 

com o LA PIS!  

Na o e  demais consignar que, para esse 

povo, I sis era a Grande Deusa e, por ra-

za o tal, a sua associaça o com o LA PIS 

LAZU LI leva-nos ponderar acerca do 

imenso potencial espiritual dessa pe-

dra. A  e poca, acreditava-se que o por-

tador de um La pis Lazu li possuí a uma 

pequena porça o da AL-

MA da Deusa I sis... o que 

na o so  os conectavam 

com ta o alta divindade, 

mas tambe m a eles ou-

torgava sua sabedoria e 

poderes ma gicos.  

Ale m da conexa o com a 

Grande Deusa, podemos 

acrescentar que ico nicas 

personagens da Histo ria 

e da Realeza utilizaram o 

LA PIS LAZU LI para realçar o que de 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
A

 B
EL

EZ
A

 M
IL

EN
A

R
 D

O
 L

Á
P

IS
 L

A
ZÚ

LI
 

A BELEZA MILENAR DO LÁPIS LAZÚLI 

* https://prataepedrasfc.com.br/tag/flavio-crestana/page/2/ 

Carolina Fernandes Lisanti 
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belo ja  lhes era natural! 

Cleo patra, por exemplo, lançava ma o 

do “po ” azul, absolutamente perfeito, 

produzido a partir do La pis Lazu li, pa-

ra colorir as pa lpebras - como sombra/

maquiagem (ha  diverge ncia quanto a 

essa informaça o). 

*http://lindayes.com/historia-da-maquiagem/

maquiagem-cleopatra/ 

Mas na o e  so ... outras Rainhas, como a 

rainha Hetepherus (2600-2500 a.C) e a 

Rainha Ashotep (1650-1567 a.C), tam-

be m tinham adornos feitos com LA PIS 

LAZU LI. 

E  muito í ntima e verdadeiramente in-

tensa a ligaça o das MULHERES com o 

LA PIS LAZU LI! 

E, como se isso na o bastasse para nos 

mostrar a conflue ncia de “energias” en-

tre o “FEMININO” e o LA PIS LAZU LI, 

na o podemos olvidar que, no perí odo 

RENASCENTISTA, os mais renomados 

pintores se utilizavam do inebriante 

azul do LA PIS para compor as suas 

obras e, sobretudo, retratar o Divino 

Manto Azul da Virgem Maria... com 

seus miste rios, sua compaixa o, sua do-

ce miserico rdia, suas ma os intercesso-

ras, seus abraços de luz e de proteça o. 

O Santo Manto da MA E de todas as 

Ma es que carregou, em seu ventre, o 

bendito fruto de Deus-Pai, como rezam 

os crista os: “Bendita sois vo s entre as 

mulheres”!  

Em o leo sobre tela, a belí ssima obra de 

Giovanni Sassoferrato, “A Virgem em 

Prece”, 1.640-50: 

 

*https://www.nationalgalleryimages.co.uk/

imagedetails.aspx?

q=NG200&ng=NG200&frm=1 
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Te mpera sobre madeira, em “A Virgem 

e a Criança”, de Sandro Botticelli,1.490: 

As “Madonnas”, de singular beleza e ra-

ra sublimidade, partiam de pinceladas 

carregadas do imponente “azul ultra-

marino”, cuja produça o decorria da 

moagem do LA PIS. O “ouro azul”, como 

denominado, era mate ria prima de al-

tí ssimo custo - mais valorizado que o 

pro prio ouro. O pigmento extraí do 

guardava um tom de azul u nico, crista-

lino e nobilí ssimo. 

A despeito dessa intrí nseca conexa o 

com o “feminino”, e  dever trazer a  baila 

que a transcende ncia do LA PIS LAZU LI 

tambe m arrebatou Farao s e Sumos Sa-

cerdotes.  

 

Eminentemente espiritual e elevado, o 

LA PIS LAZU LI, cuja importa ncia para 

os egí pcios no po s morte era inquestio-

na vel, foi utilizado nos procedimentos 

de mumificaça o, sendo colocado na al-

tura do coraça o, SUBSTITUINDO-O, a 

fim de possibilitar a “regeneraça o” e o  

*https://www.oio-7.top/ProductDetail.aspx?

iid=47669736&pr=23.99 

“renascimento” do SER no “mundo es-

piritual”.  
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O Farao  Tutanca mon (tambe m conhe-

cido como Rei Tut, 1332-1232 a.C.) foi 

sepultado com um escaravelho de ouro 

e LA PIS no lugar do coraça o (figura aci-

ma) e, tambe m, com a famosa “ma scara 

de morte” confeccionada com ouro e 

detalhes de LA PIS LAZU LI. 

Aterrissando em tempos contempora -

neos e lastreados pela DOUTRINA DOS 

SETE REINOS SAGRADOS, o LA PIS 

LAZU LI nos traz, curiosamente como 

na antiguidade, a vibraça o iniguala vel 

da A GUA - vibraça o esta profunda, sen-

sí vel, ama vel, geradora - o REINO DAS 

A GUAS traz a  vida um dos mais belos e 

mí sticos elementos que encontramos 

na natureza! 

 

*https://observatorio3setor.org.br/noticias/akatu-

promove-oficinas-sobre-consumo-consciente-da-

agua/attachment/agua-coracao/ 

A BELEZA MILENAR DO LA PIS LAZU LI 

traz em si toda a ternura, delicadeza, 

receptividade e amor das nossas Ia-

ba s... 

Mas... como tudo no Universo decorre 

de um refinado e harmonioso ajuste de 

sintonias... o LA PIS LAZU LI, ale m do 

encantador azul ultramarino, conte m 

pequenos pontos dourados, a lhe con-

ceder luz e magnetismo í mpares. 
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*https://www.gemstonebuzz.com/gemstone/lapis-

lazuli/ 

Essas nuances douradas que saltam do 

LA PIS LAZU LI acrescentam a esse mi-

neral a MAJESTADE DO SOL...  

Como se ve , para compor esse elemen-

to, ale m da energia su til do REINO DAS 

A GUA, a Natureza - com toda a sua SA-

BEDORIA - carregou-o com a “energia 

espiritual” de um Grande Pai... de PAI 

OXALA ! Força Primordial sustentadora 

do REINO DA HUMANIDADE... trazen-

do uma dimensa o fraterna, elegante, 

afa vel, caridosa e, por excele ncia, ilu-

minada ao LA PIS LAZU LI. 

A perfeita junça o dessas irradiaço es 

derrama as mais elevadas virtudes so-

bre no s, SERES DA CRIAÇA O, para que 

logremos percorrer nossos caminhos 

de evoluça o norteados, sobretudo, pela 

busca da PLENITUDE da nossa condi-

ça o humana. 

Ale m dos aspectos mí sticos, histo ricos 

e religiosos, vale pontuar que, na tera-

pe utica com cristais, o LA PIS LAZU LI e  

uma excelente pedra para tratar ansie-

dade e ajuda no desenvolvimento men-

tal. Abre a conscie ncia para a sabedoria 

superior e nos direciona para o “novo”, 

para o “artí stico”, para o “espiritual”, 

refinando o nosso intelecto e abrindo 

percepço es e dons latentes. Propicia 

estados meditativos e contemplativos. 

Emocionalmente, move o nosso cora-

ça o para os desí gnios maiores da nossa 

existe ncia e para uma profunda cone-

xa o com o nosso “eu” superior. E  pura 

inspiraça o e transcende ncia!!! 

Entretanto, cuidado com a sua utiliza-

ça o em banhos e elixires, pois os pon-

tos dourados do LA PIS LAZU LI sa o in-

cluso es de PIRITA que tem enxofre em 

sua composiça o, tornando o lí quido to -

xico! 

 

 

 

 

 

 

*https://www.mindat.org/gm/2330 

 

No mais... aproveite a “imensida o e a 

profundidade” energe tica desse mine-

ral. 

Por derradeiro, pondero que, como o 

LA PIS LAZU LI traz imanente a vibraça o 

dos REINOS DAS A GUAS E DA HUMA-

NIDADE, bem como porque EVOCA em 

no s aquilo que ha  de mais belo e de 

mais artí stico contido em nossa alma... 

encerro toda essa reflexa o com a ima-

gem da belí ssima PIETA  - Mater Dolo-

rosa - de Michela ngelo Buonarroti... um 
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convite irrecusa vel a  contemplaça o do BELO, a  vive ncia do BEM e ao vislumbre do 

AMOR que permeia toda nossa existe ncia... 

*Foto de Aurelio Amendola, especialista em arte, em homenagem aos 450  

anos de morte de Michela ngelo (2.014). 

Fonte de Pesquisa e Fotos (ale m das citadas no corpo do texto): 

https://nammu.com/por/lapis-lazuli-egipcio/ 
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No ano de 2012 organizamos um pe-

queno grupo de estudos para que pu-

de ssemos estudar a Umbanda e todas 

as possí veis correlaço es existentes com 

outras formas de pra ticas espirituais. 

Este grupo recebeu a denominaça o de 

GEAU – Grupo de Estudos Avançados 

de Umbanda e entre as diversas pro-

postas estava o estudo das energias 

das formas, fitoterapia, pira mides, cris-

tais, radiestesia etc... 

Nossa intença o era comprovar de algu-

ma forma a existe ncia das sete vibra-

ço es primordiais, que ja  conhecí amos 

pelos ensinamentos da espiritualidade 

e pelos usos ritualí sticos umbandistas. 

Este grupo de estudos recebeu a auto-

rizaça o e o aval da espiritualidade do 

Nu cleo Mata Verde, principalmente pe-

la entidade chamada  Xango  Sete Pe-

dreiras. 

Estes estudos deram bons frutos entre 

eles o TVAD – Tratamento Vibracional 

a Dista ncia, ARAPE  – Te cnica de cura 

espiritual atrave s do magnetismo ani-

mal, e o desenvolvimento da FITOE-

NERGE TICA UMBANDISTA. 

Como esta vamos abertos a estudar, co-

nhecer e utilizar todas as possí veis 

“ferramentas”  existentes, optamos em 

estudar a radiestesia e principalmente 

o uso do pe ndulo para identificarmos 

de forma objetiva as sete vibraço es pri-

mordiais. 

O pe ndulo surgiu como um instrumen-

to interessante para podermos medir a 

intensidade destas forças naturais. 

No dia 25/06/2012 realizamos uma 

ana lise de 12 tipos diferentes de extra-

tos vegetais, e determinamos sua natu-

reza e perfil vibrato rio. 

A finalidade era  verificar a  possibili-

dade de utiliza -los no tratamento 

da FITOENERGE TICA  umbandista, co-

mo aça o complementar do TVAD e 

do ARAPE . 

Durante a primeira parte do curso 

de Fitoenerge tica e os Sete Reinos Sa-

grados, realizado no Nu cleo Mata Ver-

de no me s de maio/2012, fizemos a 

apresentaça o dos conceitos ba sicos da 

fitoenerge tica e apo s o estudo minucio-

so da doutrina dos Sete Reinos Sagra-

dos nos aprofundamos nos principais 

conceitos adotados na Umbanda e Can-

domble  para o uso das ervas ritualí sti-
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Fitoenergética e Radiestesia 

Manoel Lopes 
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cas. 

Na preparaça o do segundo curso 

de fitoenerge tica, onde nos aprofunda-

mos no estudo das ervas e as sete vi-

braço es primordiais, surgiu a possibili-

dade do GEAU colaborar atrave s da Ra-

diestesia fazendo a ana lise dos extratos 

que seriam utilizados nesta nova te cni-

ca que estava nascendo. 

Utilizando o pe ndulo , o grupo anali-

sou, atrave s de gra ficos e testemunhos 

as seguintes ervas:  Aroeira, Cale ndula, 

Guine , Garcí nia, Barbatima o, Eucalipto, 

Cravo, Arruda, Verbena, Alecrim, Man-

jerica o e Alfazema. 

No dia 25/06/2012 aproveitando uma 

das reunio es do GEAU fizemos com o 

grupo a ana lise das ervas citadas aci-

ma. 

A finalidade do estudo foi determinar 

em cada tipo de erva quais eram as vi-

braço es existentes ( Tata  Pyata , Yby 

Pyata , Ybytu Pyata , Y Pyata , Caa  Pyata , 

Aba  Pyata  e Anga Pyata ) e qual a inten-

sidade destas vibraço es primordiais. 

O estudo foi realizado, tendo como pre-

missas: 

1)As sete vibraço es primordiais exis-

tem em todos os lugares, objetos e se-

res do universo. 

2)As sete vibraço es, embora existam 

em todos os objetos e seres vivos 

(neste estudo  as ervas), possuem in-

tensidade diferente em cada tipo de er-

va. 

3)Foi utilizado o pe ndulo como instru-

mento radieste sico para auxiliar na de-

tecça o das sete vibraço es. 

4)A ana lise foi realizada pelo grupo, e o 

resultado foi a somato ria dos valores 

obtidos individualmente por cada 

membro do GEAU. 

5)O resultado final obtido foi transfor-

mado em percentagem, para facilidade 

de entendimento e uso na nova te cnica 

de fitoenerge tica umbandista. 

6)Toda a ana lise foi registrada de for-

ma escrita e encontra-se arquivada no 

Nu cleo Mata Verde. 

7)Para efeito de estudo e divulgaça o os 

resultados foram incluí dos no Blog de 

Estudos do Nu cleo Mata Verde. 

8)O resultado obtido pelo uso do pe n-

dulo foi confrontado com o conheci-

mento tradicional religioso dos Terrei-
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ros e tambe m pelo uso das ervas na fi-

toterapia. 

9)A ana lise com o pe ndulo foi feita sem 

que os operadores soubessem qual era 

a erva analisada. 

 

O resultado foi incluí do em planilhas e 

publicado para que todos pudessem 

fazer o uso gratuito deste conhecimen-

to. 

O curso ba sico e o avançado esta  dispo-

ní vel em  

https://www.ead.mataverde.org 

Segue abaixo o resultado final desta 

primeira ana lise: 
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https://www.ead.mataverde.org/
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Fala galera! Tudo bem?  

Voltei para falar da nossa musicalida-

de.  

Hoje trataremos de um dos mais famo-

sos discos de Umbanda gravado em 

formato LP: UMBANDA – Walter Fi-

gueiredo com Coro e Ritmo.  

Walter Figueiredo merece o destaque 

por ter deixado sua voz potente e mar-

cante neste disco que nos trouxe pon-

tos de terreiro que se tornaram verda-

deiros cla ssicos com o passar dos anos, 

cantados aos quatro cantos do mundo, 

em tudo que e  terreiro de Umbanda. 

Entre as cantigas, traz SAUDAÇA O A 

OXALA , que na verdade e  um ponto de 

Obaluae , gravado tambe m com algu-

mas alteraço es como mu sica popular 

(Meu Pai Oxala  e  Rei venha me valer, o 

velho Omulu, Atoto  Obaluae ...), SALVE 

A PEMBA (oi salve a pemba, tambe m 

salve a toalha...), BAHIA E  TERRA DE 

DOIS (ponto da Ibejada), entre outros. 

Tambe m merece destaque pela oraça o 

gravada na primeira faixa do lado A - 

PRECE DE ABERTURA (Pai Misericor-

dioso e Justo, Criador do Universo...) 

que passou a ser utilizada em va rias 

tendas no iní cio dos trabalhos espiritu-

ais e outras reunio es. 

Curioso e  que, apesar do disco ter sido 

distribuí do por pelo menos dois selos 

diferentes (Tapecar Gravadora / Cartaz 

Discos Musicais e Gravaço es Ele tricas / 

RUPARA), diferente com o que aconte-

ceu com outros da e poca, em ambos os 

casos foi utilizada a mesma capa e con-

tracapa, que trazia uma breve explica-

ça o da cantiga ou da linha saudada. 

Na o posso afirmar, mas creio que isso 

mostra a importa ncia do trabalho, cuja 

capa, com a imagem de uma cabocla 
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Sandro Mattos 
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segurando uma lança virou uma marca 

do mesmo. 

Infelizmente, nenhuma das gravadoras 

se preocupou em colocar mais detalhes 

em relaça o aos demais participantes e 

nem mesmo o ano em que foi gravado 

ou distribuí do.  

Posso afirmar que, pelo menos um dos 

discos que tenho em ma os foi compra-

do no iní cio dos anos de 1980, o que 

nos da  a entender que o mesmo seja 

mais ou menos dessa e poca (ou um 

pouco antes disso). Ja  vi postagens 

afirmando que se trata de um trabalho 

da de cada de 1970, o que e  bem prova -

vel.  

De qualquer forma, e  sem du vida, um 

dos principais discos de Umbanda gra-

vados em todos os tempos. 

Recentemente eu postei em meu canal 

do youtube uma das pe rolas desse ma-

terial.  

Confira: https://www.youtube.com/

watch?v=p0hb7yJsDZg&t=48s 

Mais uma vez agradeço ao Pai Maior 

pela oportunidade trazer um pouco 

mais da nossa rica histo ria musical.  

Viva a Umbanda!   

Paz e luz! 

Ala fia!   

Sandro Mattos 

 

Alabe  da APEU – Associaça o de Pesqui-

sas Espirituais Ubatuba 

Pa gina Facebook: 

https://www.facebook.com/

sandromattos.umbanda/  

Canal Raí zes de Umbanda: https://

www.youtube.com/user/DROWISK  

Ouça: Web Ra dio Raí zes de Umbanda – 

11 anos no ar –  

https://raizesdeumbanda.com 
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Fonte: https://www.facebook.com/arvoresertecnologico 

Saiba mais: 

"Ecocí dio, crime contra o planeta, ganha definiça o jurí dica e avança rumo a  penali-
zaça o" - El Paí s: https://bit.ly/3qTA2jC 

Stop Ecocide International: https://bit.ly/3wo8lAS 

"Legal experts worldwide draw up ‘historic’ definition of ecocide" - The Guardian: 
https://bit.ly/3yyrstA 
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Venha estudar no Instituto Mata Verde. 

Atualmente existem vinte e dois cursos disponí -

veis, todos voltados a doutrina dos sete reinos sa-

grados. 

Comece agora mesmo! CLIQUE AQUI 

Sem matrí cula! 

Valores simbo licos para auxiliar na manutença o 

do Nu cleo Mata Verde. 

Ao final do curso e  gerado o certificado de conclu-

sa o. 

Todos os cursos esta o disponí veis para iní cio ime-

diato. 

1)Curso Exu o Guardião do Templo 

2)A Evolução Espiritual e Os Sete Reinos Sagra-

dos – Uma visão Umbandista 

3)Baralho Cigano – Conceitos Básicos  

4)Mediunidade sob a ótica umbandista 

5)Arapé – O Caminho da Luz 

6)Fitoenergética e os Sete Reinos Sagrados – 

Básico 

7)Fitoenergética e os Sete Reinos Sagrados – 

Avançado 

8)Baralho Cigano – Módulo Avançado  

9)Os elementais e os Sete Reinos Sagrados 

10)TVAD – Tratamento Vibracional a Distância 

11)Oferendas na Umbanda conforme princi-

pios dos Sete Reinos Sagrados 

12)Introdução aos Pontos Riscados – conforme 

princípios dos Sete Reinos Sagrados 

13)Sincretismo Religioso – 500 anos de histó-

ria 

 

14)Numerologia Sagrada e Magia do Tempo – 

Básico 

15)Numerologia Sagrada e Magia do Tempo – 

Avançado 

16)Oráculo dos Sete Reinos Sagrados – Básico 

17)Oráculo dos Sete Reinos Sagrados – Avança-

do 

18)Doutrina Umbandista – Parte I – Origem 

19)Doutrina Umbandista – Parte II – Metafísica 

Umbandista 

20)Doutrina Umbandista – Parte III – Sete Rei-

nos Sagrados 

21)Exu o Guardião dos Sete Reinos 

22)O Padrão Vibratório e as Conexões Ocultas 

 

 

https://www.ead.mataverde.org/
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Em breve reabriremos 
www.institutomataverde.org.br 

https://www.institutomataverde.org.br

