
Meditação de Abertura ou Ancoramento

Senta-te de forma confortável e fecha os olhos.

Sente o teu corpo bem acomodado na cadeira e mantém a coluna bem direita.

Inspira e expira, pelo menos, 3 vezes, abrindo o espaço do teu peito e do teu 
ventre.

Imagina, sente ou vê uma luz vermelho-rubi no teu Coração e, à medida que 
vais inspirando e expirando, vai sentindo essa luz a percorrer o teu corpo no 
sentido da Terra, passando pelo teu ventre, pernas, joelhos, pés, raízes abaixo 
dos teus pés... 

Sente essa energia a penetrar na escuridão da terra, através das tuas raízes até 
chegar ao Coração da Mãe Terra, também ele com uma energia de vermelho-
rubi.

Sente a vida, abundância, criatividade, fertilidade que a Mãe Terra emana a 
partir desse Centro de cor vermelho-rubi.

Inspira profundamente e traz de volta até ao teu Coração essa energia vermelho 
rubi renovada e sente-a a acomodar-se e a expandir o teu Centro Cardíaco.

Expira.

Imagina, sente ou vê uma luz dourada no teu Coração e, à medida que vais 
inspirando e expirando, vai sentindo essa luz a percorrer o teu corpo no sentido 
do Céu, através da tua garganta, cara, olhos, coroa e projecta-a através do céu, 
estrelas e Universo até chegar ao Sol Central.

Sente a energia vital da semente da vida, a conexão ao teu Eu Superior, o amor 
dos seres divinos que te amparam.

Inspira profundamente e traz de volta até ao teu Coração essa energia dourada 
renovada e sente-a a acomodar-se e a expandir o teu Centro Cardíaco.

Imagina, sente ou vê as duas frequências, da Mãe e do Pai, no teu Coração. Elas 
não se misturam, mas sim acomodam-se gentilmente em harmonia e respeito 
pelo teu Ser.

À medida que vais inspirando e expirando, vai permitindo que essa bola de 
energia se expanda à volta do teu corpo, protegendo o teu corpo físico, 
emocional, mental e espiritual.



Essa energia expande-se e envolve o local onde te encontras... para continuar a 
expandir à medida que respiras de forma intencional até sair do teu centro 
cardíaco para o Mundo.

Sente a vibração elevada no teu corpo.

Sente-te parte do todo que te envolve.

Para terminar, respira profundamente uma vez mais.

Mexe mexe as mãos e o pés, começando a trazer a tua consciência ao Aqui e 
Agora.

Abre os olhos e espreguiça-te longamente como se tivesses despertado neste 
momento. Abre bem o teu peito e acomoda a tua coluna e as tua caixa torácica.

Estás pronto / a começar a trabalhar.

Direitos reservados© Isabel Angélica (Terras de Lyz - Escola de Desenvolvimento 
Humano e Espiritual e Árvore da Lua - Estudo do Feminino), 2015


