ELISA RODRIGUES
Caminhando em Beleza

HONRAR O FIM
e esvaziar a bagagem

SONHAR O CAMINHO
e começar uma nova jornada

GRATIDÃO, 2016!
HORA DE ENCERRAR

ILUMINA, 2017!
HORA DE RECOMEÇAR

ENFIM CHEGA O FIM
A VIDA É CÍCLICA. DE MUITAS FORMAS.
Por Elisa Rodr igues
Fases da lua, est ações do ano, et apas de cresciment o e amadureciment o do nosso
ciclo vit al... Todos esses ciclos est ão present es em nosso cot idiano e nos lembram
que cada ciclo merece ser honrado em t odas as suas et apas, seus começos e fins.

2016 foi um ano conturbado
mundialmente e tenso
pessoalmente. Muitos ainda
traziam as angústias
econômicas e emocionais de
2015 e viram as dificuldades
perdurarem ou até mesmo
aumentarem.
Foi um ano regido pelo
número nove (2+0+1+6), um
ano que nos obrigou a
exercer o desapego, a
introspecção e a reclusão.
Muitos encerramentos,
rupturas e despedidas se
manifestaram. Também
requereu destralhamento
físico e mental, paciência e
resiliência. Tudo isso fez com
que seu final fosse desejado
por muitos.
Mas acredito que não basta sair
de 2016 pisando duro e dando
graças aos céus. Alguns
aprendizados ocorrem na
alegria, na paz, no acolhimento.
Outros ocorrem somente na
dor, na resistência, na
dificuldade. A sua origem não
muda o fato de serem lições
importantes, que devem ser

captadas e agradecidas, pois
nos ajudam na jornada de
transformação ruma à pessoa
que viemos ser neste mundo.
Portanto, há muito que
agradecer por tudo que
aconteceu e, principalmente,
pelo que aprendemos neste
ano.

- Honrar o fim de um ciclo
encerra todas as suas histórias e
lições e prepara nossa alma para
abraçar o próximo ciclo que se
inicia.
E já que estamos falando em
ciclos, temos que lembrar da
parte iluminada do fim do ano.
Literalmente. O Solstício de
Verão é o dia do mais longo do
ano e marca a entrada desta
estação quente, iluminada e
leve. Acredito que nós do
Hemisfério Sul somos muito
privilegiados por poder
começar o ano no Verão, com
essa energia intensa de luz e
calor tão condizente com o
estado de espírito de esperança
e boa vontade que marca esse
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período.
Então, por que não juntarmos
estes dois momentos
importantes para fecharmos
2016 com maestria e
enchermos 2017 de energia e
boas vibrações? ;)
Criei aqui um roteiro para um
profundo ritual de
encerramento, visando honrar,
agradecer e deixar ir este ano,
bem como preencher-se de
esperança e desejos para o ano
que se iniciará.
Sugiro que isso seja feito no
Solstício de Verão, que cairá no
dia 21/12 neste ano (falaremos
um pouco mais sobre ele
adiante). Mas isso é apenas
uma indicação para aproveitar
a grande energia que estará
presente nessa data. Este ritual
poderá ser feito a qualquer
momento, inclusive após a
virada do ano. O que realmente
importa nos permitir olhar com
clareza para os aprendizados
anteriores, liberar as mágoas e
dificuldades que ocorreram e
firmar intenções, objetivos e

HORA DE DEIXAR IR...
Comecemos então pensando sobre o ano de
2016.
Com o ele f oi par a você?
Qu ais f or am os m om en t os dif íceis?
Com o f or am as gr an des lições?
Qu an t os f or am os m om en t os alegr es?
Qu e t ipo de cr ise você sen t iu du r an t e o
an o?
Qu e t r an sf or m ações in t er n as e
ext er n as m ar car am esse per íodo?

Respire fundo e faça uma retrospectiva do
ano. ?Caminhe? pelos meses. Lembre-se de
janeiro, fevereiro, março... Relembre as datas
importantes, festividades, feriados...
Perceba os pequenos ciclos que ocorreram
dentro do ano: picos de alegria, vales de
tristeza, projetos e situações que começaram
e terminaram dentro do ano...
Agora, com o coração repleto de tudo que
aconteceu em 2016, vamos honrar o fim
deste ciclo!
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CARTA PARA 2016
Pegue lápis e papel (Sim, lápis! Para poder apagar e
reescrever quantas vezes quiser... ;) )
Vamos escrever uma carta para 2016. Nela vamos
falar franca e abertamente tudo o que pensamos
sobre este ano que acabou. O que nos chateou. O
que fez os nossos olhos brilharem. O quanto
choramos. Tudo o que ganhamos. E, principalmente,
todas as lições que aprendemos.
Escreva com a alma, sem filtros, sem se preocupar
com coerência ou com o que vão pensar. Desabafe.
Conte piadas. Destile sua raiva. Descontraia.
Descreva suas mágoas. Lembre dos bons
momentos. Escreva tudo que passar pela sua
cabeça.
Quando terminar, respire fundo e feche os olhos.
Solte os ombros e relaxe. Inspire imaginando que
seu peito se enche de uma luz clara e morna, que
aumenta o seu relaxamento e lhe deixa mais
tranquilo. Expire imaginando que com o ar se vão
todas as tensões e cansaço (físico e mental). Repita
algumas vezes essa respiração até se sentir leve e
calmo.
Abra os olhos e releia a carta. Agora, vamos
agradecer. Agradecer tudo isso que descrevemos,
seja dor, seja alegria. Vamos honrar o fluxo da vida e
acreditar na grandeza da nossa história, feita de
muitos altos e baixos que ao fim formarão uma
linda paisagem. Acreditar que tudo o que aconteceu
neste ano foi só mais um trecho do caminho, com
belas paragens e alguns buracos. Vamos sentir as
bênçãos e a beleza que fizeram parte deste
caminho.
Por fim, é hora de deixar ir. Vamos queimar essa
carta. Deixe que o fogo, com a sua capacidade
natural de transmutar a matéria, leve embora todas
as dificuldades e transforme em energia todas as
imagens do ano. Deixe o ano ir e guarde para si
apenas o aprendizado. Limpe o seu bagageiro para
tornar sua caminhada mais suave.

MEDITAÇÃO
Clique e ouça uma
música para
acompanhar esta
meditação

Para finalizar, vamos nos sentar
confortavelmente em algum lugar
tranquilo, no qual não seremos
incomodados. Se quiser e puder, acenda
um incenso e ponha uma música suave
para acompanhar essa meditação.
Imagine-se em uma bela mata, com muitas
plantas, animais, cores, cheiros, texturas. A
sua frente está uma cachoeira, da qual cai
abundantemente água límpida e agradável.
Dirija-se ao platô que há bem no sopé da
cachoeira, onde você poderá se sentar e
sentir a água batendo nas suas costas e na
sua cabeça. Sinta que junto com a água que
escorre pelo seu corpo suas dores, mágoas
e resistências escoam também. Sinta a
água levando suas dificuldades, suas
máscaras, suas cascas, suas armaduras.
Pense nos acontecimentos e momentos
difíceis de 2016. Imagine que você entrega
para a correnteza todas as emoções e
pensamentos referentes a eles. Deixe-os ir.
Visualize-os se afastando como barquinhos
de papel pelo rio. Imagine a água correndo
com força pelo seu corpo. Muitos povos
acreditam que a água é o sangue do
planeta Terra. Imagine a força da Natureza,
do nosso planeta, dessa entidade imensa
que nos acolhe e sustenta. Sinta essa força
tocando você junto com a água gelada, lhe
energizando, preenchendo as lacunas
daquilo que foi embora, lhe tornando forte
e capaz de enfrentar qualquer evento que
aconteça daqui para frente. Ouça o rumor
das águas, veja a paisagem em volta, sinta a
energia e a força da Terra.
Agradeça e quando você se sentir
confortável abra lentamente os olhos .

Clique e ouça uma música
para entrar no clima

LÁ VEM O SOL!
EIS AÍ O SOLSTÍCIO DE VERÃO
O Sol sempre representou uma
força poderosa e orientadora
para os povos ancestrais. Sua
posição no céu marca as
estações do ano e os períodos
de plantar e colher, tão
fundamentais para a
sobrevivência das comunidades.
A observação desses eventos
resultou na criação de festivais e
rituais para honrar e agradecer
cada ciclo da vida. O Solstício de
Verão, o dia mais longo do ano e
início dessa estação, era
festejado por simbolizar o início
do período de amadurecimento
das plantações feitas durante a
Primavera, que seriam
finalmente colhidas no Outono,
da época de calor, das frutas
maduras, dos dias longos e
luminosos em que se podiam
fazer muitas atividades. A vinda

de uma estação mais fácil e
confortável, diametralmente
oposto aos percalços e
dificuldades do inverno, era
grandemente comemorada por
muitos povos. Círculos de pedra,
como Stonehenge, estão
alinhados com o nascer do sol
deste dia especial.
Nos tempos atuais perdemos a
sintonia com os ciclos da
Natureza, incluindo a mudança
das estações do ano. No
entanto, isso não diminuiu
importância energética dessas
fases e a força que elas
manifestam na Terra. O Solstício
de Verão segue sendo uma
época propícia para renovar
todas as vibrações, fazer
limpezas na casa, desapegar de
crenças limitantes e criar
sintonia com a abundância e
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prosperidade de modo que
nossos projetos amadureçam e
frutifiquem. Também é um
momento de diversão e prazer,
perfeito para jogos, brincadeiras
e piqueniques em família.
Aproveitando então essa
ocasião tão especial e poderosa,
vamos nos sintonizar com a
energia do Sol e do Verão?

- "O sol está dentro de cada um.
Sorrir e acreditar em si é o caminho
para alcançar a luz e o brilho que
irradia da própria existência e
acalenta a crença em nós mesmos.
Acreditemos no próprio sol, ele
mora no ?eu?e ilumina o tudo e o
todo. A gargalhada é o sol que varre
o inverno do rosto humano."
- Victor Hugo

Sen t e-se con f or t avelm en t e em algu m lu gar
t r an qu ilo. Acen da u m in cen so e pon h a u m a
m ú sica su ave, cr ian do u m am bien t e qu e lh e
r elaxe.
Im agin e u m gr an de Sol de Ver ão acim a de
você. In t en so, qu en t e, t r an sf or m ador . Um sol
desejado após u m lon go e escu r o in ver n o. Um
sol qu e aqu ece e per m it e o m ovim en t o das
pessoas pelos cam in h os e ar ados. Qu e f az com
qu e jan elas se abr am e a casa f iqu e ar ejada e
seca. Um sol qu e am adu r ece os f r u t os, qu e
con vida às br in cadeir as, a m olh ar -se e deit ar
n a gr am a. Qu e t r az n oit es qu en t es e an im adas,
on de as pessoas f est ejam e se diver t em .

Clique e ouça uma
música para
acompanhar esta
meditação

Agor a, im agin e esse Sol poder oso, in t en so,
f r u t if icador , expan sivo e alegr e, dim in u in do e
se en caixan do n o seu peit o, n o seu ch ak r a
car díaco. Im agin e essa lu z im pr egn ada de t oda
essa f or ça pu lsan do n o seu peit o, t or n an do-o
ilu m in ado e ch eio de en er gia. Repit a, en qu an t o
sen t e os r aios solar es se expan din do a par t ir
do seu cor ação e clar ean do o r est o do seu
cor po:

?Grande Sol Central, acende minha luz interior
Grande Sol Central, acende minha luz interior.
Grande Sol Central, acende minha luz interior
EU SOU LUZ
EU SOU LUZ
EU SOU LUZ
Minha luz interior se conecta com a Luz Divina
E SOMOS UMA?

Qu an do se sen t ir con f or t ável, volt e
len t am en t e, abr a os olh os, in spir e
pr of u n dam en t e e expir e t odo o ar dos seu s
pu lm ões at é se sen t ir cen t r ado.

CONEXÃO
COM O SOL

BEM VINDO, 2017!
Neste momento você deve estar se sentindo tranquilo, relaxado e energizado.
Vamosaproveitar essa sintonia para começarmosa criar nosso Ano Novo!

DESBLOQUEANDO
Imagine que você está
passeando pela orla de
uma praia tranquila e
vazia. Eis que você tropeça
em algo... Uma lâmpada
mágica! (Rsss... Eu sei, é
estranho, mas vamos nos
divertir um pouquinho! ;) )

atingir no seu próximo ano
e promete ajudar em todos
os impasses, dificuldades e
empecilhos que você
encontrar pelo caminho.
Então, agora, você vai listar
mentalmente tudo o que
você quer ver
materializado em 2017,
sem se preocupar com as
dificuldades que você
encontrará pelo caminho.

Dessa lâmpada sai um
gênio dizendo que não vai
realizar seus desejos, mas
vai facilitar a sua vida. Pede
para você imaginar metas
e objetivos que você queira

Tenha os pés no chão e a
cabeça nas nuvens! :D
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VAMOS FAZER UMA
DREAM BOARD
VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM DREAM BOARD OU MAPA
DOS SONHOS? ELA NADA MAIS É DO QUE UMA
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS SUAS METAS E
SONHOS, PARA QUE VOCÊ OLHE PERIODICAMENTE E
FORTALEÇA A INTENÇÃO DE ATINGI-LAS.

Para fazer a sua dreamboard você vai precisar de:
- Cartolina
- Revistas velhas e outras imagens
- Tesoura
- Cola e/ou fita adesiva
- Canetinha e/ou lápis de cor
- Ilustrações, durex colorido e adesivos (opcional)

Moment o ?de volt a ao jardim da infância?:
Vamos buscar nas revistas imagens e palavras que nos
remetam aos nossos sonhos e metas. A ideia é criar um
?infográfico? das nossas ideias, de forma que possamos
relembrá-las assim que pusermos os olhos naquelas
imagens.
Escolha as imagens e coloque toda a sua intenção de
conquista e sucesso enquanto as cola na cartolina. Tenha
claro na sua mente que você está criando um mapa para o
seu tesouro pessoal.
Solte a sua imaginação e mãos a obra! Divirta-se!

- Após você fazer a sua dreamboard, o ideal é que
você a coloque em um local onde possa olhá-la ao
menos uma vez por dia. Dessa forma você reforça
constantemente toda a intenção que colocou no
momento em que estava construindo o mapa.

CARTA A 2017
Sente-se confortavelmente e
olhe sua dreamboard. Sinta
toda a satisfação que aquelas
imagens e palavras lhe
trazem. Conecte-se com seus
sonhos, visualize as situações
se manifestando, os objetivos
sendo atingidos, ouça os
diálogos que ocorrerão,
acrescente cores, sabores,
sons e texturas às imagens
que vão se formando na sua
mente. Sinta seu corpo
formigando com toda a
energia da manifestação
circulando por ele. Sinta-se
forte, capaz, feliz e satisfeito.
Em seguida, feche os olhos e
enfoque seu coração. Imagine
que ele se enche de alegria e
gratidão pelas conquistas e
realizações. Sinta a energia
acolhedora da gratidão
preenchendo seu peito. Essa
energia irradia para o resto do
seu corpo e você é tomado

por uma onda morna que lhe
traz uma sensação de
plenitude.
Agora, impregnado com toda
essa energia de realização,
vamos escrever uma carta
para 2017. Nela podemos
dizer o quanto ele é bem
vindo. Vamos contar o quanto
somos gratos por sua
chegada e pelas coisas que
acontecerão durante esse
ano, descrevendo todos os
objetivos que se realizarão ?
escreveremos esses objetivos
no presente, como se eles
estivessem acontecendo, para
imprimir dentro de nós a
certeza de que eles se
manifestarão. Colocaremos
todos os nossos sentimentos
de esperança, plenitude,
gratidão, capacidade e alegria
nessa carta. Vamos escrever
um trecho especial, que ficará
em nossa memória para nos

Outra possibilidade é você escrever um e-mail para si
mesmo e configurar a sua entrega para o dia 21 de
junho de 2017.
Existem vários sites que fazem isso:
http://emailfuturo.mundopt.com/
http://relembre.me/
https://www.futureme.org/

motivar durante todo o ano.
Pode ser uma manifestação
de fé ou uma frase de ação.
Algo que encha seu coração
de coragem e certeza. Minha
sugestão é que esta carta seja
colocada em um envelope
lacrado e seja aberta no
Solst ício de In ver n o de 2017,
qu e ocor r er á n o dia 21 de
ju n h o. Porque a gente
sempre precisa de uma dose
de motivação no meio do ano,
não é mesmo? Além disso,
estaremos em um período
oposto ao atual, o inverno.
Um período de reclusão, de
busca interna, de repensar e
recalcular rotas. Será muito
bom se conectar com toda
essa explosão de energia do
verão somada à sabedoria
que o inverno traz para
definirmos como agiremos no
segundo semestre de 2017.

Por fim, a querida e talentosa Silvia Strass tem um
produto lindo chamado ?Car t a ao f u t u r o?. Você envia
um e-mail para ela e escolhe um dos delicados
envelopes que ela mesma produz. Depois ela envia
essa carta para você daqui a um ano ? ou outra data
que você escolher, é só mencionar no momento da
compra! Saiba mais na loja online dela http://trampolim.iluria.com/pd-312976-carta-ao-futuro.html?ct=&p=1&s=1
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A FORÇA DOS CICLOS
E DOS RECOMEÇOS
Clique e ouça um
mantra para
acompanhar esta
atividade

Em algu m m om en t o da n ossa h ist ór ia m oder n a
per dem os a n ossa capacidade de acolh er n ossos ciclos.
Hon r ar o f im . Hon r ar o com eço. Celebr ar os f in s.
Celebr ar os r ecom eços.
Agor a qu e n os despedim os de 2016, agr adecem os su as
lições, son h am os 2017 e n os en ch em os do t u do o qu e
t em os de m elh or , vam os en cer r ar est e n osso r it u al
cr ian do u m a or ação/ m an t r a pessoal par a 2017.
Pen se em t odas as palavr as pot en cializador as qu e
ir r adiam de você ao dizer : EU SOU...
Pode ser eu sou AM OR, eu sou LUZ, eu sou HARM ONIA,
eu sou FELICIDADE, eu sou PAZ...
Escr eva seu m an t r a pessoal em u m pequ en o car t az par a
qu e você possa colocá-lo em u m local especial e de f ácil
acesso (u m livr o de or ações e m edit ações, a por t a do
gu ar da r ou pa, n o cr iado m u do...).
Vam os en t ão en cer r ar n osso r it u al (e n osso pequ en o
e-book ) r epet in do en t ão est e m an t r a pessoal:
EU SOU...
EU SOU...
EU SOU...
EU SOU...
Minha essência se funde ao Universo e sua plenitude.
Neste momento manifesto todas as minhas potências a
fim de fluir dentro da sabedoria e generosidade do Todo
que É. Manifesto meus sonhos e talentos, exercendo
minha missão nesta grande história universal.
Que assim seja e assim se faça!

GRATIDÃO
Elisa Rodr igues
Encarar um período difícil e
tirar as lições que lá na frente
o farão valer a pena. Juntar os
caquinhos após aquele dia
terrível e se reconstruir para
a manhã seguinte,
acreditando que será um dia
melhor. Levantar o olhar do
chão e ver os pássaros
graciosamente no céu. Sorrir
com o formato divertido da
nuvem que aparece através
da janela do escritório. Esses
são exemplos de como
podemos ver as pequenas
belezas do momento.
Descobrir que o caminho é
cheio de portais que nos
levam à reconexão com a
nossa alma, ancorando nosso
bem estar emocional e

suavizando as arestas das
situações cotidianas.
Meu nome é Elisa Rodrigues.
Há vinte e cinco anos comecei
uma jornada de
autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal.
Estudei diversas linhas
religiosas e filosóficas, de
terapia holística e energética,
além de Programação
Neurolinguística. Sempre em
busca de criar momentos de
equilíbrio no meio do caos
cotidiano e de forças para
alavancar meus sonhos e
desejos. Nos últimos anos
tenho atendido profissional e
voluntariamente como
terapeuta holística. Esses
estudos e atendimentos me

levaram a criar o projeto
Caminhando em Beleza, um
lugar para compartilhar
ferramentas e histórias que
auxiliem as pessoas a
sintonizar o seu caminho e a
sua alma!
Gratidão profunda por me
acompanhar até aqui! Este
ritual foi escrito com todo o
meu coração para encerrar o
meu ano de 2016 e espero
que seu desfecho seja tão
lindo quanto o meu será no
dia 21 de dezembro. Desejo
que 2017 seja iluminado pela
força de seu Sol Central e que
seu caminho seja repleto de
bençãos!
E segu ir em os ju n t @s,
cam in h an do em beleza,
em 2017!

Imagens utilizadas:
https://pixabay.com
https://cristinatonon.wordpress.com/2013/03/10/quadro-de-sonhos/
http://desassossegada.com.br/2013/08/18/ideias-para-criar-um-mural-de-inspiracao/
https://osegredo.com.br/2013/12/4-passos-para-realizar-seu-sonho/
http://www.vilamulher.com.br/artesanato/tendencias/quadro-dos-sonhos-como-fazer-e-por-que-ter-um-m0115-698127.html
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Clique e ouça para
embalar nossa
despedida

2017

BORALÁ!

