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NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Quando os Rishis perceberam 
que não havia mais campo fértil 
para semear a Verdade e o Auto-
conhecimento, decidiram partir 
para o isolamento das montanhas 
Kailash, onde o vento frio afasta-
va os curiosos, com isso teriam a 
tranquilidade para criar o Jogo da 
Vida . 

A sincronicidade entre as casas 
e seus números e a coerência dos 
conceitos estabelecidos ao jogo foi 
um trabalho difícil, ninguém sabe 
quanto tempo demorou para que o 
grupo de 8 homens, criasse o Maha 
Lilah. 

Ao término do trabalho os Rishis saíram, cada um numa direção diferente para pro-
pagarem a mais nova arte pelo caminho. Desde então o Maha Lilah tem sido transmitido 
de pessoa para pessoa com o intuito de despertar cada ser humano que estiver disponível 
para ser autoconsciente de sua própria história como ser humano. 

Enrolados em 
pergaminhos, os 
primeiros jogos 
só tinham impres-
sos os desenhos 
e o quadriculado 
do tabuleiro, para 
não chamar muita 
atenção, pois Gyan 
Chaupad não po-
deria ser descober-
to pelos líderes re-
ligiosos da época, 
pois seria sua com-
pleta destruição. 

A HISTÓRIA
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Disfarçados de jardineiro, camponês, pastor, ator, palhaço, dançarino, marceneiro e 
carpinteiro, os primeiros divulgadores do Maha Lilah passavam os ensinamentos através 
de cânticos populares da época conhecidos por shlokas, que eram cânticos antigos que se 
referiam a natureza humana. 

E os rishis cantavam e dançavam com o povo do caminho e sempre havia pelo menos 
um que se interessava em aprender a nova arte. 

Os anos se passaram e o Maha Lilah chega ao ocidente, os povos nômades já haviam 
diminuído consideravelmente, muitos homens e mulheres que tinham suas vidas livres 
para ir e vir, se domesticavam em comunidades e se acomodavam na segurança de traba-
lhar para alguém em troca de algo que garantisse sua sobrevivência. 

O mundo estava se civilizando e se tornando capitalista, alguns se enriqueciam as cus-
tas do trabalho de outros e assim é até os dias atuais. 

As pessoas, em sua maioria, perderam o brilho e o êxtase de viver cada dia, a liberdade 
necessária para ser feliz está nas mãos de poucos, e estes normalmente sentem medo e a 
cada dia nos desconectamos da natureza em troca de uma rotina programada onde a es-
pontaneidade de cada um se limita a apenas alguns momentos do dia...ou não. 

O Maha Lilah hoje tem a finalidade de resgatar a autoconsciência nas pessoas. Para que 
cada um volte a brilhar em Consciência Plena da sua história aqui na terra.

Sobre o 
Maha Lilah 

Maha Lilah, Leela é uma pratica 
que provém da cultura védica é co-
nhecido como o jogo do autoconhe-
cimento, ou Grande Jogo. 

Seu propósito é ajudar o consu-
lente a obter a habilidade para ser 
uma melhor “versão de si mesmo”, 
em todos os sentidos. 

Uma vez dentro do Tabuleiro, as-
sumida a identidade pessoal, ouvin-
do a essência de que és um aprendiz, 
os movimentos são decididos pelo 
karma. 
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Aprendendo Maha Lilah 
O Maha Lilah pode ser interpretado de diversas maneiras, de acordo com o objetivo 

desejado, por este motivo utilizaremos o termo PRATICAR para melhor simbolizar o es-
tudo quando empregado. 

PARA INTERPRETAR O MAHA LILAH, BASICAMENTE UTILIZA-SE:

• Objeto pessoal simbolizando cada consulente (ex.: anel, chave); 

• Dado de 6 faces; 

• Tabuleiro do Maha Lilah; 

• Definição dos planos e casas do tabuleiro. 

Dependendo do estudo a ser desenvolvido, outros elementos podem ser acrescentados. 

O objetivo do Maha Lilah é fazer você compreender o seu caminho pessoal, a sua vida 
real. Por isso, durante o aprendizado aparecem situações da nossa vida material.  O tabu-
leiro neste caso torna-se o nosso caminho de Vida. 
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Mas, onde está você? 
Você será representado 

por um objeto físico que ca-
minhará pelo tabuleiro na 
ordem crescente dos núme-
ros, com auxilio de um dado, 
podendo este objeto ser um 
anel, uma pequena pedra ou 
qualquer objeto que caiba 
na casa nº 68 (Consciência 
Plena). 

Esta casa representa 
nossa origem e destino no 
jogo.  No Maha Lilah, todos 
partem desta casa e devem 
retornar a ela como conclu-
são de caminho. 

O dado a ser usado será 
um com seis lados. Para se 
conseguir permissão para 
iniciar um caminho, é ne-
cessário tirar o nº 6, jogando o dado sobre o tabuleiro. 

Seu objetivo é levar o objeto pessoal para a casa nº 68 novamente e se reencontrar 
com seu ponto de partida. Cada casa ou passo do seu caminho traz uma indicação sobre 
seu comportamento em relação à Vida. 

Cabe a você ir reunindo as informações e ir refletindo sobre sua expressão e ações 
no Jogo da Vida. Sempre reunindo as informações sobre a origem e o destino da escolha 
pessoal.  O Maha Lilah poderá ser usada por uma ou mais pessoas, não há limites de par-
ticipantes, dependerá do tamanho do tabuleiro. 

Quando alguém busca o autoconhecimento precisa aprender a ter paciência, para 
poder observar as relações e inter-relações das mensagens das casas, com as nossas ex-
pressões perante a vida em ação. 

No movimento do sobe e desce, vamos nos compreendendo melhor e só consegui-
mos concluir um caminho, quando aceitamos nossa Origem Divina como o espelho para 
nossas expressões na vida. 
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Caminhando pelo tabuleiro e percorrendo seus oito níveis de evolução, conseguimos 
entrar em contato com nosso Ser Interno e Ele passará a nos dar as respostas que precisa-
mos saber. 

Nosso Eu Superior é nossa Alma.  O Maha Lilah é um espelho de expressão. 

Para expressar nossa alma neste espelho é necessário conectar o pensar com o sentir 
no fazer.  Conseguir compreender a permanente transformação de TUDO QUE HÁ, sa-
bendo que nossa única competição real é com o TEMPO de que dispomos para realizar na 
Terra a evolução da alma em corpo físico, pois com certeza ISTO TAMBÉM PASSARÁ. 

Somos responsáveis por tudo que nos acontece. A medida que vamos nos conscienti-
zando, naturalmente melhoramos a qualidade de nossas expressões e ações na vida Real, 
material e temporária. 

A morte do corpo é inevitável e certa para todos nós, por isso, aproveite a oportunida-
de de estar em um corpo e seja feliz na sua vida, seja ela qual for. 
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O Objeto Pessoal 
A lei universal do karma é a base fundamental para se praticar o Maha Lilah. Partindo-

se do princípio de que tudo É o que deve SER, todas as caídas do jogo realizadas tem um 
motivo de acontecer, senão simplesmente não aconteceriam. 

São estas caídas que levarão o praticante a exercer o autoconhecimento, perceber as 
possibilidades e caminhos que ele trilha. O dado é como se fosse uma representação das 
nossas atitudes perante a vida, a cada lance, indica o quantidade de passos que o jogador 
deve caminhar pelo tabuleiro. 

Podemos perceber, que ele consegue demonstrar durante o jogo, pelos números que 
vão saindo, pelas casas que o jogador vai passando, um verdadeiro reflexo das nossas aspi-
rações mais intimas. 

Parecendo que, ao jogar o dado e seguir a numeração determinada vamos percebendo 
a sincronicidade acontecer. 
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O tabuleiro do Maha Lilah 
simboliza o caminho da evolu-
ção humana, sua composição 
reflete o 8 planos ou estágios 
evolutivos que vivenciamos es-
tando em um corpo físico. 

Acompanhando a numera-
ção cardinal percebemos que 
o movimento é de baixo para 
cima e em ziguezague. Cada 
plano possui 9 casas que re-
presentam as características do 
mesmo.  Podemos comparar 
cada Plano do Maha Lilah com 
nossos principais Chakras ou 
centros de energia que acompanham o corpo físico. 

O Caminho com Maha Lilah, traz uma harmonização em cada chackra, como que se 
conseguíssemos alinhá-los através do intelecto. 

• NO PLANO BÁSICO estão contidas nossas neuroses, traumas e carências bási-
cas da nossa expressão infantil.

• NO PLANO IMAGINÁRIO deparamos com nossos desejos, sonhos, devaneios 
e criatividades da nossa expressão juvenil.

• NO PLANO RACIONAL está representada a expressão do adulto que aprende 
a lidar com responsabilidades, confiança e segurança pessoal. 

• NO PLANO DO EQUILÍBRIO, buscamos compreender a vida e a espirituali-
dade, percebemos que existe algo além da vida material comum.  Esta é uma fase 
de transição, pois nos primeiros 3 planos do jogo vive o eu inferior, no plano do 
equilíbrio é uma fase em que transitamos nos fortalecendo para nos 3 planos aci-
ma desvendarmos nosso Eu Superior. 

• NO PLANO DA ABERTURA, nos abrimos para uma nova consciência de ser 
e estar em nossa vida.

O Tabuleiro
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• NO PLANO DA TRANSFORMAÇÃO, o conhecimento adquirido nos leva a 
agir sem tantos conflitos e podemos experimentar uma realidade de auto cura 
com uma visão mais abrangente das pessoas e do mundo ao nosso redor.

• NO PLANO DA CONEXÃO, atingirmos a maestria de si mesmo e podermos 
ensinar e ajudar o nosso próximo sem tanta identificação com o próprio ego, para 
que a conexão com o Plano Divino, nos conduza ao final do Jogo.

• NA CONSCIÊNCIA PLENA de si mesmo o caminho da evolução existem dois 
elementos fundamentais no jogo: a espada e a serpente. Através da base da espada 
o jogador sobe a outros planos, enquanto se cai na 5 cabeça de uma serpente, deve 
descer até o nível de sua cauda.

AS ESPADAS são como escadas que o jogador utiliza para subir no jogo.

AS SERPENTES tem a função de escorregador que faz o consulente descer 
no jogo. 

AS ESPADAS  representam nossas virtudes e as serpentes nossos defeitos ou 
vícios. 

AS ESPADAS  encurtam nosso caminho no jogo.

AS SERPENTES nos atrasam. 

Sempre O PUNHO DA ESPADA e A CABEÇA DA SERPENTE represen-
tam nossas ações.  

A PONTA DA ESPADA e A CAUDA DA SERPENTE são as reações. 

CONSCIÊNCIA PLENA 
A CASA Nº 68 é a Consciência Plena. 

É nela que o atendimento se inicia e termina sempre. Partimos do princípio de que 
viemos do Plano Divino e a Ele retornaremos. É por isso que tudo necessita de começo, 
meio e fim. 

A Consciência Plena simbolicamente representa o nosso resgate do Eu Divino, como 
o sentido da vida humana. Através do livre-arbítrio ou poder de escolha, alcançamos a 
plenitude e felicidade interior de estar vivendo em um corpo físico. 

A Consciência Plena é o egresso, ingresso e regresso de todo aquele que persevera no 
que é correto. A perseverança traz boa fortuna! 



14

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

MAHA LILAH - O JOGO DA VIDA  (06/01/2022)

1º Plano – BÁSICO 

É o mais denso do jogo, nele estão contidos os aspectos da sobrevivência física, suas 
inseguranças, lutas e preocupações. A ânsia por possuir o mundo material é um problema 
crônico da base da existência. 

Esta é a fase infantil da expressão humana. 

1. GÊNESIS: 

É a concepção de um 
jogo, aqui só se passa uma 
vez, é o primeiro passo. O 
elemento inicial atribuído é 
AGUA. Considerando que 
a vida física nasceu na agua, 
atribuímos a este elemento o 
símbolo da Gênesis. 

A unidade que gera a 
diversidade, nesta casa ho-
menageamos o Criador da 
Vida, DEUS ! Por gostar 
de brincar, criou a Grande 
Brincadeira de se viver na 
Terra. 

A partir de agora, o UM 
se transforma em muitos 
para que o Jogo aconteça… 

2. ILUSÃO: 

Inicialmente, simboliza 
a criação do intelecto hu-
mano, a construção da per-
sonalidade que irá atuar no 
caminho, como sendo a for-
ma ilusória que representa-
rá a realidade. 

O elemento AR simbo-
liza o intelecto humano que 
armazenará as impressões 
que o jogo lhe causar. O ego 
nasce nesta casa e sempre 
terá uma visão limitada em 
relação a algo ou alguém. 

O ego fará buscar a so-
brevivência e gerará os de-
sejos em ter o mundo ma-
terial. O ego comandará os 
sentidos físicos do jogador e 
suas vontades de realizações 
pelo caminho. 

3. CÓLERA: 

Inicialmente é a criação 
do caráter humano, como 
resultado dos desejos da 
personalidade, aqui nasce o 
instinto/vontade que impul-
siona o jogo. 

O elemento atribuído a 
esta casa é o FOGO, como 
símbolo da energia da vida 
em ação, da transformação 
do mundo material. Bem 
canalizado traz o instinto e 
a vontade, mau canalizado 
traz a cólera e a raiva. O fogo 
pode construir ou destruir, 
dependerá da educação que 
cada jogador receber na sua 
infância. 

Planos e Casas 
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4. COBIÇA: 

Inicialmente é a criação 
da estrutura humana, o cor-
po como realidade tempo-
rária para uma alma habi-
tar. Devido a esta limitação 
estrutural nos apegamos ao 
corpo e ao mundo material 
como se fosse a única forma 
real. A cobiça é uma sensa-
ção de querer possuir algo 
ou alguém, como se fosse 
a única realidade possível. 
Ficamos possessivos, pois 
sentimos um vazio interior 
inexplicável e queremos 
preenche-lo com algo ou al-
guém do mundo material, 
começa aqui o que chama-
mos de sofrimento. 

Atribuímos o elemento 
TERRA a esta casa simbo-
lizando a estrutura física do 
nosso corpo… ”e o verbo se 
fez carne…”

5. PLANO FÍSICO: 

Aqui é a conclusão da 
formação inicial de um cor-
po, com seus 5 sentidos de 
percepção (visão, audição, 
olfato, paladar e tato) e seus 
5 órgãos de ação (mãos, pés, 
ânus, genital e voz). 

6. CONFUSÃO: 

Aqui começa um jogo, é 
o nascimento de um cami-
nho, a confusão que levará o 
consulente a buscar esclare-
cimento e realizações. 

Todo começo gera con-
fusão, na maioria das vezes 
a criança nasce chorando, a 
sensação de não saber o que 
vai acontecer gera uma con-
fusão inicial que faz e parte 
de se conhecer melhor. 

O aprendizado começa 
aqui, seu único objetivo é 
conduzir seu objeto pesso-
al de volta à casa 68 e cum-
prir um ciclo no jogo da 
vida. Conhecerás o medo e 
a duvida que testarão você 
durante todo o jogo e a es-
perança é que você consiga 
transformar a confusão em 
compreensão. 

7. PRESUNÇÃO: 

Seus pensamentos estão 
desconectados da realidade 
dos fatos, você está imagi-
nando coisas, a duvida gera 
presunção. 

8. AVIDEZ: 

Você está ansioso, nervo-
so ou agitado, com isso, sua 
expressão está deturpada. A 
avidez é sinônimo de apego, 
avareza ou uma ansiedade 
que destrói a espontaneida-
de do consulente o deixando 
inquieto, com pressa e desa-
tento consigo mesmo.

9. SENSUALIDADE: 

A principio, representa 
carinho, afeto, sensualida-
de, necessidade de expres-
sar amor, de sentir prazer. É 
a primeira manifestação de 
amor ao próximo, o tesão 
possibilita gerar admiração 
por algo ou alguém… 
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10. PURIFICAÇÃO: 

Você está sabendo cui-
dar de si, está usando o que 
a vida lhe deu de uma ma-
neira correta, está sendo in-
teligente.

11. DIVERSÃO: 

Necessidade de se diver-
tir mais, levar a vida com 
bom humor, ser criativo 
em seu viver, sair da rotina 
e brincar mais, expresse seu 
lado artístico em alguma 
atividade manual, use a ima-
ginação para melhorar sua 
forma de expressão. 

2º Plano – IMAGINÁRIO
Nele a imaginação domina a atenção do indivíduo, fazendo-o procurar pelos prazeres 

oferecidos pelos sentidos. Depois da densidade da base, ele agora usa sua imagem em ação 
para desejar as possibilidades e ideias que procura realizar em sua busca. 

Os aspectos positivos levarão o caminhante a realizar em sua busca. Os aspectos posi-
tivos levarão o caminhante a realizar suas ideias e os aspectos negativos da imaginação o 
levarão à densidade novamente, a fim de disciplinar sua maneira de pensar. 

Esta é a fase juvenil da expressão humana. 

12. INVEJA: 

Querer ter sempre der-
ruba o consulente, o excesso 
de desejos ou a atenção pro-
jetada obsessivamente em 
algo ou alguém faz você se 
atrasar no caminho. 

13. FUTILIDADE: 

Pare de reclamar dos 
outros, sua insatisfação te 
deixa instável, inquieto e 
inconstante, se lamentar é 
futilidade. 

14. PODER DA 
MENTE: 

A fé é um dispositivo da 
imaginação que possibilita 
aumentar o poder mental 
do jogador. Seja inteligente, 
não desperdice suas fanta-
sias a toa, comece a desen-
volver seu poder mental 
organizando seus pensa-
mentos e parando de culpar 

os outros…seja positivo e 
acredite em algo para posi-
tivar suas emoções e pensa-
mentos. 

15. FANTASIA: 

A fantasia é a energia 
mental que precede uma 
ação, o desperdício desta 
energia provoca quedas e o 
bom uso traz a criatividade 
nas ações do jogador.

16. CIÚME: 

O medo de perder algo 
ou alguém ou a própria opi-
nião gera o ciúme. Sonhou 
demais e ficou inseguro nas 
suas emoções, gerando com 
isso, medo de rivalidade, 
mágoas, ressentimentos que 
levam o consulente de volta 
para recomeçar seu cami-
nho novamente. Ninguém é 
de ninguém. 
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17. PERDÃO: 

É o aspecto mais positivo da imaginação. É quando da-
mos uma segunda chance a algo ou alguém ou a sim mes-
mo. O consulente  sente a compaixão e consegue entender 
os acontecimentos, consegue enxergar o outro, não guarda 
rancor, perdoa.

Deixa pra lá, já passou é a frase costumeira de quem 
sabe perdoar. Sincronicidade, vai e volta no bailado da San-
tíssima Trindade dos Atributos que rege a ação, Consciên-
cia, Movimento e transformação só voltará ao jogo quando 
compreender que tudo tem seu começo, meio e fim neste 
mundo dual, nasce o dia, vivemos o dia e morremos para 
aquele dia para renascermos novamente na manhã seguin-
te, nascimento, vida e morte fazem parte da natureza hu-
mana…

18. ALEGRIA: 

Energia mental eufórica 
de satisfação em relação a 
algo ou alguém. A gratidão 
vem junto com a satisfação 
provocando enorme prazer 
e alegria no intimo. 

19. AÇÃO E REAÇÃO/
RESPONSABILIDADE: 

Você é responsável por 
tudo que te acontece, você 
comanda sua história, nin-
guém está fora da lei de ação 
e reação, não adianta culpar 
ninguém. 

3º Plano – RACIONAL
PLANO RACIONAL É a expressão do adulto, da personalidade em crescimento, cujo 

ego que interferir na sociedade em que vive, busca influência políticas e se (auto -) identi-
fica com as atividades que exerce. 

Cada ação produz uma reação e, com isso, o indivíduo já responsável por suas ações 
poderá agir com segurança nas atividades que pratica. 

Porém, qualquer “excesso” de confiança o derrubará.  

20. COMPARTILHAR: 

Você entendeu ou op-
tou pela prática do compar-
tilhar, aprender a dar e rece-
ber, a falar e ouvir.

O cooperativismo ou a 
cooperação fez de você uma 
pessoa equilibrada. 

21. PERSEVERANÇA: 

Você terá que perseverar 
para percorrer seu próprio 
caminho, livre das opiniões 
dos outros, a perseverança 
traz boa fortuna. 
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22. AÇÃO CORRETA: 

Você conseguiu uma 
ação ideal, ou seja, reunir to-
das suas virtudes e qualida-
des em seu agir. Quem segue 
seu próprio jeito de ser está 
caminhando otimista e com 
intelecto positivo, seja assim 
e a vida irá sempre sorrir 
para você, não precisará se 
esforçar mais para aprender 
qualquer coisa. 

23. AUTOCONFIANÇA: 

Está na hora de agir com 
segurança em suas ativida-
des materiais e consigo mes-
mo… mantenha a confiança 
em suas expressões. 

24. FALSIDADE: 

Você está agindo com 
falsidade, está traindo seu 
jeito de ser verdadeiro, por-
que você não está sendo 
amigo de algo ou alguém ou 
de si mesmo. 

25. AMIZADE: 

Você está sendo amigo 
sincero e verdadeiro e com 
isso, atrairá a atenção de 
amigos verdadeiros e since-
ros que te ajudarão a crescer 
no jogo da vida. 

A amizade é um tesouro 
que não se deteriora com o 
tempo. 

26. AFLIÇÃO: 

A aflição, a angustia, a 
tensão, a tristeza estão repre-
sentadas nesta casa e impede 
o jogador de enxergar os fa-
tos reais ao seu redor calma, 
a aflição só está querendo te 
dizer que você precisa mu-
dar alguma coisa que não 
está bem em você. 

27. ALTRUÍSMO: 

Fazer o Bem não impor-
tando a quem, não esperar 
por reconhecimento ou gra-
tidão, somente ajudar a evo-
lução da vida ao seu redor, 
caridade é dar o que nos so-
bra, altruísmo é dividir uma 
única fatia de pão.  Aqui se 
desenvolve o espírito de ser-
vir ao semelhante como for-
ma de evolução. 
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28. CONCENTRAÇÃO: 

Quando estamos atentos 
e tranquilos, estamos con-
centrados, não desprezamos 
nada nem ninguém, esta-
mos conectados numa força 
do Bem em prol da evolução 
da vida, isso é religiosidade, 
isso eleva as vibrações do jo-
gador para o plano da trans-
formação, procure manter a 
disciplina da concentração 
em suas ações. 

29. DISPERSÃO: 

Você não acreditou em si 
mesmo ou desconfiou de algo 
ou alguém e isso gera insegu-
rança no seu intimo. Também 
significa que você não está 
acreditando em si mesmo e 
tudo acaba na confusão e li-
vre-se dos seus medos.

30. ESPERANÇA: 

Acreditar que tudo vai 
dar certo é sinal de esperan-
ça surgindo no intimo do 
consulente. Com esse senti-
mento conseguimos vencer 
nossos obstáculos pela vida. 

4º Plano – EQUILÍBRIO
Adentrando neste plano a pessoa consegue desapegar-se um pouco do materialismo 

e começa a ouvir seu coração e seus sentimentos começam a se refinar. Ainda não há o 
entendimento, mas o amor pela vida chegou no interior do caminhante e isto o levará a 
buscar saúde, religiosidade, equilíbrio e clareza com seus sentimentos e pensamentos.  

31. SAÚDE: 

Bem estar físico, emocio-
nal e espiritual. Estar conec-
tado com as próprias qualida-
des, capacidades e limitações 
são sinônimos de saúde. 

Saber lidar com as ex-
periências e consequências 
delas também traz a saúde 
quando o consulente per-
manece tranquilo, mesmo 
enfrentando alguma doen-
ça.  A saúde está na nossa 
postura frente aos fatos da 
vida em movimento, mes-
mo com alguma doença a 
pessoa pode se permanecer 
saudável perante a vida. 

Saúde é tranquilidade e 
esperança frente a qualquer 
fato. É mais uma atitude in-
terna do que externa. Uma 
postura regeneradora que 
cicatriza as chagas. 

32. EQUILÍBRIO: 

Conseguiu polarizar o 
masculino/feminino den-
tro de si, consegue entender 
melhor a vida ao seu redor. 

33. AROMAS 
DA VIDA: 

A Natureza com seus 
aromas e essências nos traz 
a serenidade e energia vital. 

O momento é de sutili-
zação do olfato, use as fra-
grâncias e aromas da vida 
para encontrar a serenidade. 

A terapia floral trata os 
sentimentos e emoções para 
que estes melhorem e re-
flitam no corpo físico essa 
harmonia.

Ofereça também aromas 
ao seu ambiente, a você mes-
mo através de banhos aro-
máticos. 

34. ALIMENTAÇÃO: 

Corresponde a tudo que 
você absorve da vida pelos 
sentidos, comida, leitura, 
sons, aromas e toques. Está 
na hora de você começar a 
se alimentar conscientemen-
te, pois tudo é ação e reação 
neste jogo. As informações 
também são alimentos que 
nos impulsionam a agir. 
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35. REFLEXÃO: 

Se observe com o cora-
ção, procure enxergar qual 
é sua atitude perante a vida, 
aprenda a ouvir melhor.

36. CONSCIÊNCIA CLARA: 

Clareza no coração e na mente, sentimentos tranqui-
los fecham o plano do equilíbrio e te levarão para abertura 
de novos horizontes, novas maneiras de agir no mundo, 
mais coerentes com se plano evolutivo. 

5º Plano – ABERTURA
Aqui o indivíduo se dedica a pesquisar sua origem e a estudar profundamente o ser 

humano. Cria-se a voz interior que conduz ao entendimento com o mundo, podendo in-
fluenciar o meio ambiente e seus elementos. Liberando seus potenciais pela voz e pelo 
canto, pode-se conhecer neste plano uma nova maneira de se viver, mais consciente de Ser 
e Estar em um corpo.  A expansão da energia não deve ser usada para manipular os outros. 

37. DISCERNIMENTO: 

Discernimento é quan-
do mudamos o que pode ser 
mudado, aceitamos o que 
não pode ser mudado e te-
mos a sabedoria para distin-
guir um do outro, o Plano 
Divino te chama. 

38. RESPIRAÇÃO 
CONSCIENTE: 

Aprenda a respirar com 
sentimento, ao inspirar ima-
gine que você esta se alimen-
tando do ar e sentindo pra-
zer e vitalidade com isso. Ao 
expirar, imagine que você 
está eliminando toda tensão, 
todo o nervoso.

Pratique exercícios que 
te ajudem a respirar melhor, 

tome consciência da sua 
respiração e trabalhe para 
aumentar sua capacidade 
respiratória. 

39. EXCREÇÃO
 CONSCIENTE: 

Não retenha seus excre-
mentos no corpo, libere os 
gases intestinais, libere o ar 
das vísceras, faça exercícios 
de agachamento. 

Permita ao corpo uri-
nar, evacuar, ejacular e pei-
dar quando ele precisar. Não 
retenha mágoas ou rancor 
para não se enfezar, não fi-
que cheio de fezes, libere o 
ar descendente para poder 
comandar o bom funciona-
mento do organismo. 

40. CIRCULAÇÃO 
VITAL: 

Movimente seu cor-
po até transpirar e eliminar 
pelo suor as toxinas causa-
das pela vida sedentária ou 
má alimentação. 

Cuide da circulação san-
guínea e se tiver formiga-
mento nas extremidades in-
dica que o corpo precisa se 
movimentar. 

Dance, corra, pule ande 
de bicicleta, enfim faça este 
sangue circular, a energia 
vital para ser ampliada nes-
te ponto do caminho pede a 
Consciência Fisiológica ao 
jogador para ele saber co-
mandar seu próprio organis-
mo, conhecendo a anatomia 
do mesmo. 
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41. MISSÃO DE VIDA: 

Começa aqui o caminho 
do Mago. Neste ponto do 
jogo a visão sobre si e sobre 
o mundo se ampliou, o con-
sulente está com suas capa-
cidades e habilidades mais 
desenvolvidas, portanto, 
pode atuar na vida com mais 
responsabilidade e eficácia, 
quando aliar a respiração, a 
excreção e a circulação vital 
com o conhecimento adqui-
rido, poderá desfrutar de 
maior poder de atuação na 
vida. 

Qual a sua missão neste 
planeta? Ela já existe, você 
só tem que encontra-la. 

42. FOGO INTERIOR:

 A respiração consciente 
aliada ao sentimento amoro-
so, desperta em nós um fogo 
interior, um calor humano 
que nos capacita com o dom 

da fogosidade em nossas 
atitudes. Ao sentirmos este 
fogo interior, ficamos cheios 
de energia, de entusiasmo, 
de uma sensação de com-
preensão, que cura todas as 
angustias e conflitos. 

É um fogo que traz um 
calor amoroso que nos traz 
serenidade para prosseguir. 

43. RENASCIMENTO: 

É hora de renascer a 
cada amanhecer. 

Acredite na possibilida-
de de viver o momento pre-
sente intensamente, mude 
sua maneira de agir consigo 
e com os outros, realize em 
você o exemplo de renova-
ção e evolução. 

É momento de permitir 
o Eu Superior comandar o 
caminho, é o testemunho de 
sua própria Fé. 

44. SEDUÇÃO/IGNO-
RÂNCIA/MANIPULA-
ÇÃO CONSCIENTE: 

Usar o poder pessoal ad-
quirido para manipular os 
outros ou seduzi-los faz com 
que você retorne para re-
solver-se com suas questões 
de carência. Esta é a casa do 
manipulador carente, aquele 
que atua em nós quando nos 
deixamos levar pelos inte-
resses pessoais. 

45. SABEDORIA: 

Usar o poder pessoal ad-
quirido para ajudar a evolu-
ção das pessoas ao seu redor, 
ser um instrumento de cura 
em nome da evolução do seu 
meio ambiente. 

Ousar, Querer, Saber, 
Fazer e Calar são as regras 
do sábio, pois você já pode 
sentir o Amor Impessoal, 
por tudo e por todos. 
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46. HUMILDADE: 

Significa compreender 
que ninguém é de ninguém, 
cada um é cada um e que 
estamos vivendo nesta Ter-
ra algumas dezenas de anos 
para desfrutar de tudo e de 
todos sem se apegar a nada e 
nem ninguém, porque você 
já está apto para encontrar a 
prosperidade da felicidade. 

47. SILÊNCIO 
INTERIOR: 

É momento de calar os 
pensamentos, não ter opi-
nião formada sobre algo ou 
alguém, mantenha-se recep-
tivo para o que a vida está 
querendo te mostrar. 

48. PLANO 
DINÂMICO/
ENERGIA SOLAR: 

Está apto a realizar seus 
projetos de vida com vitali-

6º Plano – TRANSFORMAÇÃO
Neste plano a prioridade será doutrinar o ego e colocá-lo como auxiliar do Eu Superior 

no mundo material. A autodisciplina com ações, palavras ditas e pensamentos, amorosa-
mente aplicada e vivida no cotidiano o levará ao conhecimento de si mesmo. 

A maestria de se bem viver não interfere e nem julga a vida ao seu redor. 

dade e dinamismo. O conta-
to com o Sol vos trará mais 
vigor físico. 

O Sol é a forma material 
de Deus, como a energia 
elétrica é a forma material 
da luz e da energia. Eletrici-
dade é a polaridade mascu-
lina da vida. 

49. PLANO 
MAGNÉTICO/
ENERGIA LUNAR: 

Quanto mais vamos 
aprendendo, a energia ao 
nosso redor aumenta, va-
mos ficando seres cada vez 
mais luminosos. Não po-
demos ver nem a energia 
e nem as luzes com nossos 
olhos físicos, mas podemos 
sentir uma sensação de le-
veza e grandeza que chama-
remos de magnetismo. Esse 
magnetismo aumenta ou 
diminui conforme nossas 
convicções pessoais. 

Podemos chama -lo de 
termômetro da nossa Fé. 
Entre em contato com os 
raios lunares para fortalecer 
o magnetismo em você. O 
magnetismo é a polaridade 
feminina da vida. A união 
das duas polaridades da vida 
formam um campo eletro-
magnético no consulente, 
semelhante o mesmo campo 
que existe no planeta. 

50. DISCIPLINA/AUTO 
CONSCIÊNCIA: 

Quanto mais sabemos 
maior é nossa responsabi-
lidade em não julgar, não 
mentir, não interferir na 
vida dos outros. O momento 
é procurar viver sem confli-
tos e agir consciente da dis-
ciplina que necessita ter da-
qui por diante. 
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51. ECOLOGIA/
CONSCIÊNCIA EM
 HARMONIA: 

Nesta casa conseguimos 
ver a Terra como um orga-
nismo vivo e nós como uma 
representação do microcos-
mo dela. Sabemos que nem 
só de coisas materiais de-
pende a harmonia de viver, 
portanto aqui nasce a ecolo-
gia no intimo do consulente, 
que procurará viver em har-
monia e sem conflitos com o 
seu meio ambiente e todos 
os seres que o compõe… 

Neste ponto do caminho 
você necessita praticar sua 
autoconsciência adquirida, e 
com certeza irá voltar a pla-
nos inferiores para se prepa-
rar melhor. 

Não dá mais para agir 
como se não soubesse de 
nada.

Amplie o quanto antes 
sua visão sobre algo ou al-
guém e não interfira com o 
que não te diz respeito. 

52. VIOLÊNCIA: 

Interferir pode indicar 
ferir por dentro. A violên-
cia surge quando não res-
peitamos os nossos limites, 
quando forçamos alguma 
situação movidos pelos de-
sejos pessoais que estreitam 
nossa visão sobre os fatos.

Aprenda a ouvir com o 
coração e mantenha a com-
paixão acesa em você, para 
poder se preparar melhor e 
subir rumo ao teu destino.

Quando nos sentimos 
ofendidos estamos sendo 
violentos também. 

53. INTUIÇÃO: 

A terceira visão con-
siste em enxergar além das 
aparências físicas, ampliara 
visão de mundo para poder 
perceber a Voz Interior a 
nos indicar o caminho certo 
a ser seguido.

A intuição surge em 
nós num momento de re-
ceptividade e atenção, nos 
faz sentir fluídicos, capazes 
de se adaptar a qualquer si-
tuação, como a água que se 

adapta em diferentes formas 
de copo. Inofendibilidade é a 
palavra chave para esta casa, 
a arte de não se ofender com 
nada e com ninguém. Posso 
até dizer que a intuição é o 
piloto automático desta ma-
quina física.

Deixa fluir e aja de acor-
do com suas aspirações e 
inspirações mais íntimas. 

54. ENTREGA 
ESPIRITUAL: 

Entregar-se ao fluxo dos 
acontecimentos e não per-
der a dignidade e o respeito 
pela Vida ao seu redor, pos-
sibilita a aceitação do Divi-
no em Si Mesmo, a Centelha 
Divina se mantém acesa e o 
ser humano brilha sua Luz 
Própria. 

Se torna capaz de enten-
der que a Consciência Plena 
é o inicio de uma vida cons-
ciente plenamente no mo-
mento presente, no dia de 
hoje, no aqui/agora, como 
a única realidade possível 
de se viver, a pratica do co-
nhecimento adquirido se faz 
necessária agora. Boa Sorte! 
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55. EGOÍSMO: 

Chegando nesta casa, 
demonstra que sua visão 
sobre algo ou alguém está 
limitada aos seus próprios 
conceitos. 

Podemos dizer que você 
se apegou em sua própria 
opinião e quando ela não é 
aceita , surge um sentimen-
to de revolta, uma indigna-
ção do nosso ego, capaz de 
trazer consigo uma irritação 
quando as coisas não são do 
nosso jeito, a fim de discipli-
nar sua maneira de agir e se 
resolver com suas questões 
de carências pessoais, para 
poder completar seu per-
curso com mais fraternida-
de em suas expressões. 

7º Plano – CONEXÃO

56. SOM SAGRADO: 

Entrando pelo Plano da 
Conexão, surge a necessida-
de de ampliar suas percep-
ções em relação a vida ao 
seu redor. 

Esta é a casa da vibração 
original OM. 

Para os hindus este é o 
som sagrado que harmoni-
za e apazigua o intimo do 
consulente. 

Inspire profundamente 
e na expiração faça o som 
OOOMMM, ABRINDO 
BEM A BOCA NO INÍCIO 
E CERRANDO OS LÁBIOS 
NO FINAL, mantendo a 
garganta vibrando este som 

até o termino da expiração, 
inspire novamente e repita 
isso por 3 vezes. 

É um ótimo exercício 
para se acalmar e se harmo-
nizar com a vida ao seu re-
dor. Em um minuto esta prá-
tica já surte um efeito visível 
em nosso íntimo. 

E seguindo essa regra 
podemos descobrir que todo 
som emitido por nós produz 
um efeito em nosso íntimo, 
positivo ou negativo. Esta 
casa te pede para sacralizar 
os seus sons, tornar sagrado 
o dom da fala e do canto..”. 

Quem canta seus males 
espanta…” 

Quando o caminhante anda por este plano 
ele já esta pronto para ensinar sem tanta interfe-
rência dos desejos do ego. 

Com a consciência em alerta, poderá des-
frutar de uma plenitude de vitalidade em ação 
e trabalhar para melhorar a qualidade de vida 
na Terra, com clareza e simplicidade de um bem 
aventurado. 

As três maiores serpentes do tabuleiro guar-
dam o caminho da realidade para que não pas-
se ninguém por aqui com interesses pessoais e 
mesquinhos. 
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57. MEDITAÇÃO: 

Ao tornar-se leve e em 
paz, o consulente experi-
menta a meditação como es-
tado de espírito. Não é indis-
pensável praticar exercícios 
para atingir este estágio de 
expressão, pois ele é alcan-
çado no momento em que 
a compreensão sobre a har-
monia no agir é conquistada 
pelo jogador, com exercícios 
ou não. 

Quando a receptividade 
se harmoniza com a ativida-
de, quando a energia pessoal 
é utilizada para a evolução 
da vida ao seu redor, produz 
no intimo do consulente um 
sentimento de paz, atenção 
e tranquilidade que permi-
tem a expressão consciente 
acontecer. 

Sem conflitos, sem má-
goas, sem medo de ser feliz, 
o consulente consegue me-
ditar, fazer a ponte da terra 
como céu, se conectar com o 
Divino dentro dele e Ser da 
Paz. Profunda. 

58. IRRADIAÇÃO: 

Significa aumentar sua 
capacidade de emitir luz 
própria, ou seja, neste mo-
mento começa acontecer a 
iluminação pessoal, o con-
sulente se sente forte e se-
reno, tranquilo e ativo, seu 
poder de atuação na vida se 
expande, fazendo-o se sen-
tir capaz de realizar o que 
quiser…

O consulente foi apro-
vado em seu treinamento 
até agora, e com isso pode 
desfrutar da expansão ener-
gética que o autoconheci-
mento produz no indivíduo, 
porem, nada é definitivo, 
ainda não há o autocontrole 
e dependerá das atitudes do 
consulente. 

59. REALIDADE: 

Realidade é a Real Idade 
do consulente, o momento 
que ele está maduro, pleno 
de suas capacidades mental, 
física e espiritual, podendo 
realizar a espiritualização 
da matéria em seu cotidia-
no.  Neste ponto do cami-
nho, o consulente pode se 
tornar Mestre de Si Mesmo 

e adquirir o controle so-
bre suas atitudes, palavras e 
pensamentos. 

A atenção em suas aspi-
rações mais intimas, se faz 
necessário, pois a lei de ação 
e reação é mais rápida por 
aqui. 

60. OTIMISMO/
INTELECTO 
POSITIVO: 

O intelecto humano é 
como se fosse um armazém, 
que guarda as informações 
que as impressões do mundo 
nos causa. Quando armaze-
namos as informações po-
sitivas de tudo e todos, nos 
tornamos otimistas, 

Aquele que valoriza o 
Bem, o Belo e o Verdadeiro. 
Aquele que acredita na evolu-
ção e prosperidade humana. 

Esse é o otimista, e tam-
bém o alquimista que trans-
forma chumbo em ouro 
saber otimizar até as adver-
sidades agir com toda força 
e serenidade, dando atenção 
ao lado positivo dos aconte-
cimentos e momentos vivi-
dos. 
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61. PESSIMISMO/
INTELECTO 
NEGATIVO: 

Quando o intelecto ar-
mazena mais as impressões 
negativas e pessimistas de 
tudo e de todos, ele destrói a 
evolução conquistada e faz o 
jogador retornar, pois foi re-
gistrado em seu íntimo um 
desânimo ou inquietação 
que não são suportáveis no 
Plano da Conexão. 

O seu treino vai ser 
aprender a não pensar no 
pior. 

62. PROSPERIDADE: 

Conseguir se educar 
para poder desfrutar da 
prosperidade que a Vida te 
oferece neste ponto do ca-
minho. Suas necessidades 
serão supridas sem conflitos 
e esforços, a ti será dado o 
dom da Bem Aventurança.

A felicidade de viver da 
melhor maneira possível, 
ajudando a curar e criar a 
vida em movimento. Poder 
viver sem se apegar a nada e 
a ninguém. 

A decisão agora será 
sua: se conectar com o Pla-
no Divino ou voltar para o 
Plano Básico? 

63. ORGULHO/
VAIDADE: 

Você não conseguiu se 
conectar com o Plano Divi-
no, seu orgulho ou vaidade 
não te deixaram. Até quando 
nos achamos indispensáveis 
para algo ou alguém é sinô-
nimo de orgulho/vaidade.

Quanto mais evoluído é 
o ser humano, mais espíri-
to de aprendiz ele possui e 
quando isso não acontece, 
reiniciar seu caminho edu-
cativo novamente.

Seja mais humilde da 
próxima vez. A lição sa-
bemos décor, só nos resta 
aprender. 
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64. TRANSPARÊNCIA: 

Você conseguiu se co-
nectar com o Plano Divino, 
pois em seu intimo já não 
há mais conflitos neste mo-
mento. 

Você se auto aceitou 
como é, você não tem mais 
nada que esconder dos ou-
tros, você está transparente 
e o Divino em você te aco-
lhe com felicidade tranquila, 
força e energia vital. 

Sem medo de ser feliz e 
viver em paz são atributos 
da auto aceitação. 

Siga o seu caminho e 
deixe quem quiser falar, está 
na hora da Consciência Ple-
na chegar, troque os desejos 
do ego pelas convicções da 
alma e viva seu Plano Divi-
no aqui na Terra. 

8º Plano – DIVINO
É o plano que representa o nível que nos conecta com os aspectos espirituais da vida 

na Terra. Nele está a Consciência Plena, como símbolo de nossa Origem e Destino neste 
nosso aprendizado de viver em um corpo. 

Nas demais casas deste plano estão contidas as Fontes da Sabedoria, do Amor e do 
Poder do Espírito Divino no mundo material. 

65. ESPAÇO 
INTERIOR: 
O espaço interior é da 

alma do consulente coman-
dando suas expressões com 
a espiritualidade adquirida 
até agora.  A Presença Di-
vina se manifesta em nosso 
íntimo, para trazer a certeza 
de que estamos amparados 
e capacitados para se ilumi-
nar e cumprir a missão de 
todo ser humano que vive 
em um corpo material. 

A morte do corpo é ine-
vitável, viva enquanto está 
vivo, não tenha medo de 
morrer, confie no Divino e 
seja feliz. E o Divino sim-
plesmente é o nome que 
damos para o que existe de 
melhor em todos nós.

Siga tranquilo e jogue o 
dado sem pensar. 

66. ÊXTASE: 

A plenitude nos torna 
leves e essa leveza permite a 
compreensão sobre si mes-
mo, sobre algo ou alguém 
acontecer. Êxtase é o sorriso 
da alma que se regozija por 
compreender a arte de se vi-
ver em plenitude. 

O êxtase é só uma pas-
sagem em nossas ações bem 
sucedidas. Sensação Divina 
que nos faz perceber como é 
bom viver, celebrar sem “ce-
rebrar”,quando estamos em 
êxtase, sentimos a Presença 
Divina sorrir em nós.

O Despertar do Amor 
Divino começa aqui. 
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67. AMOR 
IMPESSOAL / 
BEM QUERER: 

Amar a tudo e a todos 
sem se apegar a nada e a nin-
guém, bendito amor impes-
soal que não faz distinção, 
que não seleciona, que não 
comanda algo ou alguém, 
sentimento puro de amor, 
de bem querer a vida ao seu 
redor. 

Esta é a casa da Mãe Di-
vina, parte feminina do Di-
vino que rege as 3 primeiras 
casas do Plano Divino e é 
responsável pelo Amor In-
condicional no ser humano, 
que se processada seguinte 
forma: 

Na transparência o con-
sulente se auto aceita como 
é e permite a conexão com 
o Divino, no Espaço Inte-
rior ele fortalece os poderes 
da alma confiando plena-
mente no amparo Superior, 
no êxtase ele se regozija por 
compreender os mistérios 
da vida e no amor impesso-
al a Unidade se manifesta, 
levando-o a bem querer a 
tudo e a todos sem querer 
ter algo ou alguém, está qua-
se pronto, falta só um boca-
dinho, jogue o dado e verá o 
que acontece. 

68. CONSCIÊNCIA 
PLENA: 

Parabéns, você conse-
guiu cumprir um ciclo no 
Maha Lilah. Egresso, In-
gresso e Regresso te deram 
a Consciência Plena sobre si 
mesmo. 

Não há fogos de artifí-
cios ou shows pirotécnicos 
na iluminação do ser huma-
no, simplesmente ele com-
preende que o livre-arbítrio 
é como jogar o dado e que 
a vida real pode se transfor-
mar num tabuleiro traçado 
entre espadas e serpentes. 

A Consciência Plena te 
torna desperto para poder 
agir no mundo fenomênico 
sem dores e sofrimento. 

A Consciência Plena é o 
inicio de uma vida sem con-
flitos e medos. 

Poder viver cada dia 
como se fosse o último, 
consciente no presente, 
usando a coerência e a sabe-
doria para se expressar com 
integridade em seu cami-
nho neste jogo da Vida.

Você está livre agora 
para deixar de lado o tabu-
leiro e ir viver com amor e 
carinho a sua vida real. Seja 
Feliz! Tudo é tudo que há e 
isto também passará.

69. SINCRONICIDADE: 

A sincronicidade é um 
mecanismo do Plano Divino 
para despertar a Consciên-
cia Plena no consulente. Ini-
cialmente, as coincidências 
começam a acontecer, pensa 
em uma pessoa e ela te liga, 
sonha com alguém e depois 
encontra essa pessoa, isso 
acontece, para poder des-
pertar no íntimo do consu-
lente uma elevação de ser e 
de sentir a vida.

Sincronicidade é a casa do 
Pai Divino e rege as 3 ultimas 
casas do tabuleiro. 

Após ter passado da casa 
68, que é o inicio e destino 
de todo consulente, você terá 
que andar com seu objeto até 
o final e descer pela cobra da 
transformação (72) até a casa 
da ecologia (51) a fim de con-
tinuar o seu crescimento. 

A mensagem desta casa 
é a de lembrar ao jogador 
que quando estamos aten-
tos, no momento presente, 
conseguimos realizar nos-
sos desejos sem o esforço da 
conquista e disputa. 

continua...
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Quem compreende que 
tudo nasce, cresce e desapa-
rece, está consciente no pre-
sente, vivendo o dia de hoje, 
esquecendo ou não se im-
portando com o que passou, 
nem ficando ansioso pelo 
que virá, então, a sincroni-
cidade fará você mudar sua 
maneira de se expressar. 

Lembre-se que daqui 
pra frente só pode ir e voltar 
pelas 3 últimas casas, cum-
prindo a determinação do 
dado, até conseguir parar na 
casa 72, e então continuar 
seu caminho. É bom repetir 
este detalhe para não se per-
der da sincronicidade. 

70. ESSÊNCIA DA
 VERDADE (INÍCIO): 

Esta casa representa o 
início da consciência do Pla-

no Divino em sua vida. “...
conhecereis a Verdade e ela 
vos libertará…” A consci-
ência do que é mais verda-
deiro em você, fará sua vida 
tomar um rumo certo. 

A essência da Verdade 
está nas nossas aspirações 
mais intimas, permita-se 
ser verdadeiro em sua busca 
pela felicidade aqui na ter-
ra. Mas lembre-se, tudo tem 
começo, meio e fim.  Você 
está no começo da transfor-
mação interior.

71. VERDADE EM 
AÇÃO (MEIO):  

O momento sugere que 
você coloque o seu Plano 
Divino em ação, pratique 
o conhecimento adquiri-
do, vivendo no momento 
presente, no dia de hoje, 

no eterno aqui/agora, neste 
instante mesmo, para que 
você consiga se transformar 
interiormente e voltar para 
o jogo da vida, no Plano da 
Transformação. 

72. TRANSFORMAÇÃO 
(FIM): 

Aqui termina o tabuleiro 
e esta se torna a única ser-
pente necessária para o con-
sulente que retornará ao Pla-
no da Transformação, para 
seguir seu caminho rumo a 
casa 68 novamente. 

A transformação indica 
que você mudou interior-
mente sua maneira de pensar, 
sentir e se expressar no aqui/
agora, podendo com isso se-
guir o seu caminho com mais 
harmonia e paz na busca pela 
Consciência Plena.
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