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Benefícios
A partir dessa técnica, podemos realizar a limpeza e o desbloqueio de todos nossos chacras prin-

cipais, trazendo-nos harmonia e equilíbrio. 

Técnica
1. Visualize à sua frente um rio muito bonito. 

Chegue perto desse rio e coloque seus pés na água. A água pode estar na temperatura que você de-

sejar (quente, morna ou fria). Peça a licença de Mamãe Oxum, senhora das Águas Doces, e evoque o 

Pai Oxumaré, senhor da Renovação e Purificação. 

2. Visualize que um pouco da água desse rio sobe pelos seus pés e pernas, chegando até a altura do seu 

chacra base, limpando totalmente qualquer bloqueio nesse chacra. 

3. Visualize agora que essa água continua subindo, chegando agora à altura do seu chacra sexual. 

4. Visualize então que essa água começa a sair pela parte da frente e também pela parte de trás do seu 

chacra, limpando-o totalmente. 

A água sobe mais um pouco e chega até seu chacra do plexo solar, desaguando pela parte da frente 

e de trás desse chacra. Agora a água chega ao seu chacra cardíaco e deságua pela frente e por trás, lim-

pando totalmente qualquer bloqueio nessa região. 

A água sobe mais um pouco e chega até seu chacra laríngeo. E, da mesma forma, ela sai pela parte 

da frente e de trás, desbloqueando totalmente sua garganta. 

Agora a água chega ao seu chacra frontal e também deságua pela frente e por trás, limpando total-

mente a região da sua testa. 

E, por fim, a água sobe por toda a sua coluna e chega até seu chacra coronário, formando um cha-

fariz de luz. Imagine que esse chafariz vai aumentando de tamanho e molhando aos poucos todo seu 

corpo por fora, com esta água energética, curativa e relaxante, até que você se sinta totalmente equili-

brado e energizado. 

5. Finalmente, visualize um arco-íris se formando após todo esse banho energético, faça a luz desse 

arco-íris sair do topo de sua cabeça até os céus. 

Agradeça a Oxumaré. 

NOVO CURSO - CHAKRAS NA UMBANDA DE PAI PH ALVES

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA

https://estudeumbanda.com.br/chakras/
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Benefícios
Nesse exercício, podemos internalizar o Amor -Próprio e pelo Próximo, estimulando o chacra 

cardíaco a desbloquear chacras que estão afetados por algum tipo de bloqueio emocional. 

Técnica
1. Visualize qualquer uma das Mães Orixás que você sentir, não importa qual aspecto você escolha: 

Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanã, Obá, etc. 

O importante é sentir-se como filho(a). Aproxime-se de sua Mãe. Sinta seu calor. Olhe bem em 

seus olhos e perceba toda a doçura e amor que ela irradia. Imagine o doce toque das mãos de sua 

Mãe em seus cabelos e em seu rosto. 

Aconchegue-se em seu colo e sinta-se totalmente protegido e amado. Fique assim por alguns 

instantes, sentindo delicadamente esse sentimento tomar conta de você. 

2. Neste momento, sua Mãe lhe dá de presente um lindo diamante. Agradeça-lhe e o introduza em 

seu peito.

Seu brilho é tão intenso que, aos poucos, todo o interior de seu corpo começa a ficar iluminado. 

3. Visualize, então, esse brilho se estendendo por todas as partes de seu corpo, dos pés à cabeça, 

tendo como foco principal seu chacra cardíaco, que pulsa intensamente. 

4. Repita mentalmente a frase “EU SOU AMOR’’ e permaneça assim por um tempo. 

5. A seguir, escolha uma pessoa que esteja necessitando de ajuda. 

Visualize-a em sua frente. Retire o diamante de seu peito e entregue-o a ela, 

com o mesmo amor e carinho que a Mãe lhe entregou. 

Imagine esta pessoa colocando o diamante no peito. Aos poucos, o brilho 

também começa a preenchê-la por dentro.

Visualize esta pessoa sentindo-se bem, alegre e com os olhos brilhando. 

6. Finalizando, visualize novamente sua doce e querida Mãe. Dê-lhe um abraço amoro-

so e um beijo de despedida e agradeça por todo seu amor e carinho!
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Benefícios
Esse exercício é ótimo para o combate ao estresse, pois acalma a mente e o corpo, permitindo 

um relaxamento e uma interiorização suave. Além disso, você pode consagrar o chá para Pai Oxóssi 

para o auxílio no tratamento de alguma doença ou dor.  

Técnica
1. Prepare um chá de sua preferência, perceba sua intuição para a escolha das ervas. 

Quanto mais informação você tiver sobre as propriedades das ervas e à qual Orixá elas estão liga-

das, melhor. Escolha um ponto cantado ao qual sua intuição está lhe conduzindo. 

2. Sente-se em uma posição bastante confortável e procure relaxar seu corpo e mente. 

3. De olhos fechados, evoque Pai Oxóssi; peça com respeito, humildade e reverência que 

Ele consagre aquele chá ativando as propriedades de cura, harmonia e equilíbrio daquelas 

ervas; comece a tomar o chá gole por gole, bem devagar.

Aos poucos, relaxe seu corpo enquanto absorve o calor do chá.

4. Imagine agora que esse chá é um líquido totalmente dourado; concentre- se em 

cada gole, sem pressa alguma. 

Visualize que por onde o chá passar ele deixará um rastro todo dourado, que 

vai se espalhando em seu interior. Sinta a gostosa sensação do chá aquecendo-o 

por dentro. 

Imagine que aos poucos você vai ficando todo dourado internamente. Faça isso 

com bastante calma e suavidade. 

A seguir, comece a exalar esse dourado por todos os seus poros. Desse modo, 

você começa a ficar dourado por fora também. Exteriorize essa luz dourada com 

muito sentimento, na intenção de que essa energia possa se estender a todas as pessoas 

e ajudá-las de alguma maneira. 

5. Por fim, agradeça amorosamente a Pai Oxóssi, aos Guias Espirituais e a Deus. 

NOVO CURSO - CHAKRAS NA UMBANDA DE PAI PH ALVES

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA

https://estudeumbanda.com.br/chakras/
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Benefícios
Essa técnica está profundamente ligada ao Pai Oxalá, Orixá da Fé e do Perdão. Vários de nossos 

bloqueios em nossos chacras são responsáveis justamente pela falta de perdão ao próximo e, muitas 

vezes, a nós mesmos.  

Técnica
1. Sente-se confortavelmente em um local tranquilo, acenda uma vela de sete dias branca 

e ofereça ao Pai Oxalá.

2. Imagine um raio de luz entrando pelo topo de sua cabeça, inspirando-o; traga 

para este momento uma conexão amorosa com você, com seus Guias Espiritu-

ais e com Pai Oxalá. 

3. Visualize à sua frente uma pira de fogo. 

Procure se lembrar das pessoas que o magoaram ou que você tenha mago-

ado. Tire essa mágoa e rancor do seu peito e jogue dentro da pira. O fogo vai, 

aos poucos, transformando a mágoa em compaixão. Lembre-se de que quem o 

magoou está em evolução e, por isso, ainda comete erros, então, perdoe! 

Repita calmamente esse processo com todas as pessoas que o magoaram. 

4. Em seguida, procure se lembrar de todas as frustrações e tristezas que você sentiu. Jogue dentro da 

pira toda essa dor e deixe que o fogo a transmute em aceitação e compreensão. O que você passou, de 

algum modo, foi útil em seu processo evolutivo. Então, se não pode ser modificado, simplesmente aceite! 

5. Por fim, lembre-se dos erros e deslizes que você cometeu e das pessoas que você magoou. Peça 

perdão a essas pessoas, com humildade. Retire do seu peito toda a autoculpa por ter errado e jogue 

dentro do fogo, que a transformará em amor. E simplesmente se perdoe! Você também é um ser em 

evolução, por isso comete erros. Mas também acerta muitas vezes. Então, não seja duro demais con-

sigo. Os erros são muito importantes em seu aprendizado. Aprenda com eles, mas sem autoculpa. E 

procure sentir muito amor por você. 

6. Faça uma oração humilde e verdadeira que venha de seu coração para o Pai Oxalá, coloque-se 

em posição de reverência e humildade no ato de bater a cabeça para Pai Oxalá. Novamente peça 

Perdão ao Pai, peça perdão a quem você magoou e peça perdão a si mesmo. 

Respire fundo e agradeça a Pai Oxalá por tudo. 
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Técnica para 
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Benefícios
Utilizamos essa técnica para nos auxiliar na concentração e no foco, dissolvendo bloqueios ener-

géticos e nos trazendo mais lucidez mental e espiritual. 

Técnica
1. Sente-se de maneira confortável, tenha consciência de sua respiração, preste atenção em cada 

movimento do seu peito ao inspirar e ao expirar, eleve seus pensamentos e sentimentos a Deus.

2. Usando a concentração, visualize uma tocha acesa em sua cabeça. A base da tocha está fixada 

no interior e no centro de sua cabeça, e sua abertura acesa está bem no centro do chacra coronário. 

O fogo é azul-turquesa. Esse fogo é alto, mas suave. 

Permaneça assim por cerca de um minuto. 

3. Visualize que o fogo se torna violeta. Fique assim por um minuto. 

Se a cor do fogo mudar sozinha, sem o concurso direto de sua vontade, pode deixar, pois o chacra 

coronário pode convertê-la em uma cor mais apropriada a seu caso no momento. 

Se você desejar firmar melhor sua concentração, volte a prestar atenção à sua respiração, observe 

seu ritmo e se está respirando corretamente, lembre-se dos exercícios de respiração ensinadas no 

capítulo anterior. 

4. A seguir, visualize uma bola de luz dourada no centro interno de seu peito, como um Sol de ouro 

aceso no centro da caixa peitoral. 

Procure manter a concentração (firme, porém pacífica) nos dois pontos ao mesmo tempo: a tocha 

acesa no alto da cabeça e a bola dourada acesa no peito. 

5. Fique assim por cerca de uns três minutos. 

Pense em coisas boas. Sinta que você é luz. 

Agradeça a Deus, aos Pais e às Mães Orixás e aos seus Guias Espirituais.

Chacras na Umbanda - Da Manifestação Mediúnica Aos Orixás, Ed. Madras. Raphael PH Alves.

NOVO CURSO - CHAKRAS NA UMBANDA DE PAI PH ALVES

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA

https://estudeumbanda.com.br/chakras/
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