
2022
G

U
IA

 D
E 

V
ID

A
 A

LT
ER

N
AT

IV
A Brasil

Vida Natural, Espiritualidade, Saude Holística

Edição Bimestral





P R IM E IR A  E D IÇ Ã O  
Este não é mais UM guia de Vida Alternativa Este é 
O GUIA!  Uma publicação compacta, em formato de 
bolso, fácil de ter sempre às mãos, com artigos que 
fazem a diferença e colunistas da pesada. Nas outras 
páginas, os melhores profissionais, espaços, eventos, 
produtos, spas e muito mais. Um Guia Internacional 
baseado em Portugal em breve 3 idiomas: Português, 
Espanhol e Inglês com ampla divulgacao online e 
também no mundo real. Organizando Eventos, Feiras, 
e tendo como suporte o Canal no Youtube do mesmo 
nome com 30 mil seguidores. Autoria de Anna Lotus 
criadora e editora chefe e diretora da Casa Editorial 
NewView Editions LTD London UK
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A Terapia Marinha de Quinton é o uso da água do mar para fins terapêuticos, 
que segue um protocolo específico de coleta e processamento definido pelo 
próprio René Quinton há mais de 100 anos.
Iniciada por René Quinton e respaldada por mais de cem anos de prática 
hospitalar, a Marine Therapy demonstra grande eficácia no manejo de 
doenças no campo da fisioterapia respiratória, otorrinolaringologia, 
pediatria, gastroenterologia, endocrinologia, medicina esportiva, 
oftalmologia, dermatologia, etc. .
A Terapia Marinha é uma técnica de nutrição celular endossada por mais de 
100 anos de clínica hospitalar.

Te r a p ia  M a r in h a  



Ao longo da história clínica, foram feitas tentativas para mostrar que a 
ingestão de água do mar, preparada sob o protocolo de René Quinton, 
consegue equilibrar o corpo, regenerando as células e restaurando sua 
vitalidade. Tudo isso significa que inúmeras doenças podem ser tratadas 
com a Terapia Marinha, pois curando a “célula” estamos curando o “órgão”.
Foi demonstrado que a água do mar de acordo com a metodologia de Rene 
Quinton tem a capacidade de restaurar a homeostase do nosso corpo. 
A alteração deste equilíbrio (homeostase) é muitas vezes a causa da qual 
derivam muitas patologias.
Quinton baseou sua teoria científica em uma premissa universal, que 
constituiu sua terapia básica: reconstruir a célula danificada por meio da 
água do mar.



P r o t o c o lo  d e  e la b o r a ç ã o  d e  á g u a  d o  m a r  d e  R e n é  Q u in t o n

A água é o solvente universal, molecular e energético por excelência, pois 
não “esquece” a informação quando nela se dissolve.
A água oceânica contém, em seu estado natural, até 78 dos 108 elementos 
químicos que conhecemos da Tabela de Mendeleev, na mesma proporção 
que em nosso ambiente interno. Isso nos permite fornecer uma quantidade 
significativa de minerais que contribuem para a saúde orgânica através da 
renovação e nutrição celular completa.



Para preservar as propriedades e composição da água 
do mar, deve-se seguir um protocolo estabelecido por 
René Quinton para sua preparação, garantindo um 
consumo eficiente e seguro, adaptando-a às novas 
tecnologias do nosso tempo.

Texto extraido do website da 
Fundacao Rene Quinton em Alicante Espanha 

https://www.fundacionrenequinton.org/

https://www.fundacionrenequinton.org/ 
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Rene
 Quinton 

René Quinton 
cobriu muitos campos 
do conhecimento 
h u m a n o .  S u a 
formação humanista 
e científica o levou a 
ser considerado um 
homem sábio, e ao 
longo de suas muitas 
obras, inclusive as 
inéditas, teve uma 
máxima constante 
d e  “C i ê n c i a  d a 
s e n s i b i l i d a d e ”, 



Quinton formula um 
novo princípio - sem 
negar a evoluçãopara 
mostrar o objetivo fi-
nal da vida em todas 
as suas formas. Desta 
forma, descobre que a 
fauna animal surgida 
no mar, apesar das 
variações ao longo do 
tempo, tende a manter 
a sua condição origi-
nal. Em vez de obe-
decer passivamente à 

ou seja, reuniu os 
campos material e 
espiritual em um todo 
harmonioso. 

Além de seus 
estudos nas áreas de 
Biologia e Fisiologia, 
foi filósofo, herói 
mi l itar,  patrono 
e divulgador da 
aviação, etc., um 
humanista entusiasta 
de seu tempo.

“D i a n te  d o 
mundo físico que obe-
dece a leis estáveis, o 
evolucionismo nos 
habituou a ver a ma-
téria viva como uma 
substância plástica 
modificada pelo am-
biente, adaptando-
se para sobreviver às 
condições mutáveis 
da Terra”, descreveu 
em um de seus livros.
No entanto, em 1897, 



influência do meio ambiente, a vida resiste a essas mudanças. A forma 
anatômica muda para ajudar a manter a temperatura e a concentração 
de sal do ambiente marinho original.

No final, o ser vivo - em qualquer lugar da escala animal em que 
possa aparecer - continua sendo um verdadeiro aquário marinho, cujas 
células continuam a viver nas mesmas condições de água que a célula 
primitiva vivia. A doença aparece como uma alteração dos meios essen-
ciais. Essa formulação levou Quinton a basear sua teoria científica em 
uma premissa universal, que constituía sua terapia básica: reconstituir 
a célula danificada usando a água dos oceanos, meio vital cuja minerali-
zação permanece idêntica à do nosso meio interno.

Seu trabalho culminou em 1904, quando publicou o livro “L’Eau de 
Mer, milieu organique” (água do mar, meio orgânico) lançando bases sóli-



das e virtudes terapêuticas cientificamente comprovadas da água do mar. 
Por exemplo, ele descobriu que “qualquer alteração da matriz extracelular 
altera a nutrição celular”. Fonte Fundação Rene Quinton  Espanha https://www.fundacionrenequinton.org/quinton/

René Joseph Quinton (1866–1925) foi um biólogo francês, pioneiro 
da aviação e soldado condecorado da Primeira Guerra Mundial.Em sua 
carreira de biologia, ele desenvolveu um tratamento baseado em injeções 
de água do mar que chamou de sérum de Quinton, que foi abandonado 
pela medicina.Pioneiro da aviação, foi vice-presidente da Ligue Aéronau-
tique de France e um defensor do desenvolvimento da aviação na França.
Durante a Primeira Guerra Mundial, ele subiu na hierarquia para encerrar 
a guerra como Commandeur de la Légion d’honneur, com vários prêmios 
e condecorações da França e dos Aliados.

https://www.fundacionrenequinton.org/quinton/ 
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A Medicina Tradicional Chinesa é muito mais que um conjunto de técnicas 
terapêuticas.  É uma forma de pensar e de estar na vida. É uma medicina milenar, 
mas que continua a provar estar atual e a ter um impacto positivo na vida de 
quem a utiliza.

Na China antiga, os imperadores tinham os seus médicos de Medicina 
Chinesa, que exerciam funções até os imperadores ou a sua família adoecerem. 
Nesse momento, seriam dispensados uma vez que a sua missão era exatamente 
prevenir a doença. A partir do momento em que alguém adoecia era porque o 
seu trabalho (preventivo) não tinha sido eficaz, e é assim, que Medicina Chinesa 
deve ser pensada.

É verdade que no ocidente, de forma geral, apenas nos preocupamos com 
a nossa saúde quando adoecemos, mas na verdade, deveríamos fazer o exercício 
oposto: cuidar do nosso corpo, mente e alma para não adoecer. 



Para isso, devemos prestar especial atenção ao 
que comemos e bebemos, à forma como exercitamos 
e movimentamos o nosso corpo, à qualidade do nosso 
sono e hábitos diários e, não menos importante, aos 
nossos pensamentos e emoções. 

Uma consulta de Medicina Chinesa trata de 
tudo isto. Desengane-se quem acha que a acupuntura 
é apenas inserir agulhas em determinados pontos, 
porque é muito mais do que isso. É conhecer as 
particularidades de cada um de nós e perceber o 
porquê de estarmos doentes. É tratar a causa e não 
apenas o sintoma.

Para além da acupuntura, que é a técnica mais 



difundida no ocidente, a Medicina Chinesa tem 
outros pilares igualmente importantes: o Tui Na, o 
Qi Gong, a Nutrição e a Fitoterapia. Ficou curios@? 
Procure um profissional habilitado e descubra o 
quanto a Medicina Chinesa pode fazer pela sua 
qualidade de vida!

Joana Melo

@joanamelo.mtc

+351 964634393 | joanamelo.qi@gmail.com





terapeuta holística 
Leitura de cartas ciganas 

Conexão corpo mente espírito
+55 51 991645199

www.facebook.com/magda.reis.395



Cristais
De todos os reinos que existem, tem um que é 

muito presente na vida e a gente nem valoriza, temos uma 
convivência diária com os seres que compõem este reino e são 
os minerais.

Eles vêm em diversas apresentações, uns são mais 
cristalinos que outros, mas todos são poderosos.  

Maria Eugenia
Terapia com Mandalas de Cristais



Nós temos no nosso organismo uma boa 
percentagem deles e atuam em diferentes partes de nosso 
organismo.

A água é um ser que é parte nossa e é um mineral, no 
sangue e nas nossas células temos muitos seres desse reino 
atuando já seja vivos ou quando a gente deixa de respirar.

Neste espaço vamos ter a oportunidade de conhecer 
alguns deles e as qualidades e energias que movem, e vamos 
ter informação adicional das áreas que são as tradicionais 
que abordam estes assuntos.



Agora vou lhes apresentar um mineral 
que vive em toda a superfície do planeta e é o 
feldspato (feld, é campo em alemão, e spat é 
escama). Está presente em 60 % do planeta, é 
como uma capa no solo. Está no granito e é base 
de outros minerais. Tem dureza 6, ou seja, não 
tem muita dureza. 

Se apresenta em diversas formas.

Energeticamente limpa e prepara para 
o que vem depois. Revolve, organiza e assenta, 
deixa o campo pronto para o novo que tem que 
vir.

Acorda a centelha divina.

Tem energia feminina. 



É um nutriente do planeta, alimenta 
aos outros reinos.

Mantem unidas as outras matérias, 
sustenta os outros minerais, mantem a força 
de gravidade.

Fazer meditações com este mineral 
ajuda a limpar o que não é mais necessário 
para a vida, se pode colocar nos diferentes 
chakras para ter um bom momento 
energético.

Maria Eugenia Moraes Ramirez 
+59 178888541 

Bolivia







23Numerologia de 2023, um 

ano 7
Se somarmos todos os números 

do próximo ano, chegaremos ao 7, 
que é o primeiro número espiritual 
na Numerologia Pitagórica (os outros 
são 9, 11, 22 e 33).EL
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NUMEROLOGIA
A grande mudança entre 2022 e 2023 está no 

fato de sairmos de um período bastante emocional e 
entrarmos num outro bastante racional.

7 é o número da ciência, da pesquisa, 
do aumento do conhecimento, inclusive do 
autoconhecimento, da busca do perfeccionismo, 
da verdade e do estudo, principalmente do estudo 
crítico da espiritualidade.

Isso significa que 2023 traz uma grande 
chance de desmascaramento das organizações que 
fazem uso da fé religiosa para alcançarem objetivos 
inconfessáveis.

Por outro lado, em 2023 
avanços científicos e 
tecnológicos estarão 
favorecidos mais do que 
nunca nesta década. 
Serão descobertos 
tratamentos novos para 
velhas enfermidades. 
No entanto, surgirão 
novos desafios na 
área da saúde pública 
provenientes de 
angústia, ansiedade e 
estresse.



Será um ano muito favorável para os estudos ocultos, para se conseguir 
bons contratos, para o aperfeiçoamento em qualquer área e para a conquista de 
dinheiro.

Será também um ano de grandes revelações tanto para a humanidade 
quanto para cada um de nós, meros mortais.

As pessoas guerreiras precisam saber que o poder estará ancorado no 
conhecimento, na sabedoria e na percepção, o que resultará em comportamentos 
mais  introspectivos, interesse pela filosofia, cursos e leituras para se conseguir o 
sucesso em qualquer área.

Assim, a força bruta não será um bom recurso para nós humanos 
conseguirmos nossos objetivos em 2023. Mas, por outro lado, a natureza revelará 
suas entranhas e a essência da sua força sem nenhuma delicadeza. Grandes 
catástrofes naturais estão previstas.

2023 será um ano especialmente propício ao estudo do Budismo.



Infelizmente, existe a possibilidade de acontecer um novo isolamento 
global.

Mas, de qualquer maneira, estaremos muito seletivos em geral e escolhendo 
a dedo com quem teremos intimidade.

Eliana Brahmi Prabho é numeróloga e 
naturopata vegana. Moradora da Chapada dos 
Veadeiros, no coração do Brasil, onde predominam os 
encantos do cerrado com suas centenas de cachoeiras.

Atendimento presencial com 
mapas numerológicos, previsões, laudos 
profissionais e mapas pedagógicos, ou on line

+55 14 98836-2635  
ayuterapia@gmail.com 

Instagram: @prabhobrahmi 

 



Se desejar o mapa real, compre o PDF para impressão pelo email annalotus.info@gmail.com





https://chat.whatsapp.com/FfrP6dsxEQ3Kj8di5k8kjl

https://chat.whatsapp.com/FfrP6dsxEQ3Kj8di5k8kjl
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OMO SÍMBOLO DO ANO
 2023

por M
aurice Jacoel  - Portugal



Há uma tradição que remonta 
aos antigos Caldeus e que estabelece 
que cada novo ano tem sua pauta, 
seu tema, em função de um dos sete 
planetas visíveis; da Lua a Saturno.

O ano de 2023 segue o tema 
da Lua e seus significados. O ano 
astrológico de fato se inicia no dia 
vinte de março de 2023 quando o 
Sol inicia sua jornada pelo Zodiaco 
partindo do início a zero graus do 
signo do Carneiro. E neste momento a 
Lua está no signo dos Peixes.

Este ano de 2023 será um ano 
importante para podermos curar 
muitas feridas, a Lua balsâmica, da 

cura e da compaixão indica o caminho 
do que iremos viver. Um caminho 
para iniciarmos um novo ciclo de 
humildade, empatia, espiritualidade, 
compaixão e cura. É bom lembrar 
que a Lua por ser um astro que se 
movimenta rapidamente no céu, 
indica flutuações comportamentais, 
humores instáveis e mudanças ao 
longo do ano. Viagens e mudanças 
de moradia ou mesmo de pais serão a 
tônica para muitas pessoas. 

A Lua está associada ao estômago 
e alimentação, portanto é um ano 
importante para ajustarmos nossa 
alimentação, mudarmos nossos 



hábitos alimentares, ótima oportunidade para evitarmos o desperdício 
alimentar e melhorar a qualidade do que ingerimos. Também a Lua está 
associada à água, cuidarmos e evitarmos o desperdício de água em todas as 
situações possíveis.

A Lua está diretamente conectada com as crianças, a infância e a 
maternidade. Temas que serão importantes ao longo do ano, cuidar das nossas 
crianças protegendo, acolhendo e nutrindo.

A maternidade será um tema importante ao longo do ano para mulheres 



e homens, muitas mulheres conseguirão engravidar e novas 
famílias estarão se formando. É um ano de muitos novos 

nascimentos.

As mulheres estarão presentes e empoderadas 
na sociedade e na política. As associações e grupos 
de mulheres estarão ocupando espaços importantes 
durante este ano.

Compreender melhor a si mesmo, suas 
emoções e ao seu passado irão mobilizar as pessoas 

em busca de conhecimentos ancestrais e práticas de 
autoconhecimento.



A seguir a orientação para cada signo, uma síntese do que 
pode esperar para o ano de 2023; lembrando que o melhor 
aconselhamento sempre é individual ao fazer sua consulta 
com profissional de astrologia.

Áries - Para os nascidos neste signo será um ano 
de cura, um pouco de isolamento fará bem. Um ano 
de reflexão e conexão espiritual.

Touro – A presença e o apoio das amizades trará 
benefícios e possibilidades em todos os campos. A 
sensibilidade e intuição estará bem ativada.

Gêmeos – Um ano de desafio para superar sua 
permanente dispersão. Focar no que é prioridade 
e entender melhor os mecanismos emocionais que o 
sabotam, impedem que alcançar o seu objetivo. Também 



a Lua indica que será um ano de início de um projeto de vida 
importante.

Câncer – Um ano proveitoso em que muitos sonhos 
e objetivos que pareciam distantes podem se realizar.

Leão – Um ano de transformação de valores. 
Maior sensibilidade e criatividade. Um ano de 
reconhecimento do valor de cada pessoa na sua vida 
e desfrutar da alegria de viver

Virgem – Relacionar-se conhecer quem está ao 
seu lado. Estar compassivo nos seus relacionamentos, 

aceitar sem medo o amor.

Libra – Lua indicando um bom ano para desenvolver 
seus projetos de trabalho, de arte, de criação. Um ano 

poderosos e próspero. O amor estará presente e será intenso.



Escorpião – Favorecido pela Lua, será um bom ano. Um 
ano criativo e romântico. Poderá estar associado a pessoas 
que lhe apoiam e participam dos seus projetos mais 
criativos e sonhadores.

Sagitário – Movimento, viagens, início de novos 
projetos importantes e decisivos. A Lua indica a 
conexão com sua inspiração, com sua imaginação, 
com sua intuição. É tudo o que necessita para que 
seu ano seja maravilhoso e ultrapasse os desafios.

Capricórnio – Apoios de amigos e familiares 
ao longo do ano ajudam a superar os desafios, a sua 
sensibilidade aflora com mais força neste ano e te 
possibilita visualizar melhor as tuas metas prioritárias. 



Aquário – A Lua neste ano ajuda a se valorizar e afirmar teu valor no 
trabalho e nos relacionamentos. Amigos ajudam e apoiam em várias situações. 
A criatividade e imaginação serão os principais instrumentos para o teu ano de 
2023

Peixes – A Lua favorece especialmente os piscianos neste ano de 2023, 
pode realizar seus sonhos, e alcançar bons resultados em tudo que desejar. Será 
um ano de amor e empatia em todas as situações. Aproveite.

Maurice Jacoel 
consultar.maurice@gmail.com  

@mauricejacoel  
WhatsApp: Portugal +351962869144

http://instagram.com/mauricejacoel  








MOVIMENTO
PLANETÁRIO

2023
José Maria Gomes Neto
Brasil



2023 – a aproximação de Marte à Terra, que ocorre a cada 26 meses, 
parece dar o tom do que será o ano de 2023.
A presença da energia arquetípica da ferocidade no ar com a 
retrogradação de Marte por Gêmeos, está relacionado com o 
sentimento de medo e ameaça que invade as pessoas e se propaga 
pelo planeta. O estado de ânimo fica alterado. 
Em várias regiões do mundo, há guerra, ou rumores de guerras, 
sejam de narrativas por disputas ideológicas, como as lutas políticas 
entre esquerda e direita no Brasil e na Europa, sejam territoriais e 
econômicas, como a que ocorre na Ucrânia, entre a Russia e a Otan. 
Há outras três importantes mudanças de tom em 2023

Júpiter, até o meio do ano, transita e expande as qualidades do 
fogo de Áries (signo de Marte), o que pode esquentar ainda mais as 
disputas, incendiar as paixões, ativando o instinto de defesa, de luta, 
agudizando e escalando a agressividade. 
Depois entra em Touro, colocando em evidência os assuntos ligados 
aos recursos da Terra, fatores ambientais e produção de alimento e 



de riqueza.
[07.03] - Saturno entra em Peixes (signo de Júpiter 
e Netuno), onde momentaneamente perde os anéis 
que deixam de ser vistos, depois de fazer a última 
conjunção com o Sol no seu domicílio de Aquário. 
Falta de clareza ou de definição de rumo para 
processos coletivos, devido aos severos conflitos 
e choques com os interesses individuais, que se 
apresentam em forma de cenários de indefinição, 
instabilidade e insegurança em relação às questões 
das necessidades sociais.

[23.03]- Plutão, pela primeira vez em 248 anos ativa o 
Zero Grau de Aquário, lugar onde estava por ocasião 
da independência do Estados Unidos. É o anunciado 
fim de um ciclo de hegemonia econômica do império 
americano. Pode haver um agravamento das tensões 



na economia americana e, consequentemente, 
mundial. 
O planeta associado às transformações profundas 
“vai e volta” – passeando pelos dois próximos dois 
anos por este grau, onde ocorreu a conjunção de 
Júpiter e Saturno, em dezembro de 2020, o marco 
temporal que anuncia a Grande Mutação. Este é um 
importante sinalizador da intensificação de crises 
econômicas e do aprofundamento dos processos 
de transformação e depuração na economia, que 
busca novos modelos de distribuição de riquezas 
no mundo, tão necessários para o futuro que ainda 
temos em comum.

Jose Maria Gomes Neto - AstroCoach
https://www.instagram.com/oficina.astrocoaching/

https://www.instagram.com/oficina.astrocoaching/ 






TAROT
Energia do Tarot para 2023

Carta do Carro
por Anna Lotus  -  Londres UK
A soma dos números do ano de 2023 é 7, então isso representa a carta 

do Carro ou Charrete, o que é ótimo! Vendo a seguir a descrição da carta dos 
Arcanos Maiores do Tarot de Marseille escrita por mim no meu Livro Tarot Moon 



- Aprendendo a Ler a Vida que você pode adquirir 
no site https://clubedeautores.com.br/livro/tarot-
moon-aprendendo-a-ler-a-vida

“Essa carta fala sobre movimento, o carro 
dirigido por um rei carregado de glória, dois cavalos 
puxam esse carro, um preto e outro branco, os cava- 
los olham em sentidos opostos, o que simboliza as 
polaridades, quando o rei doma esses lados opostos 
ele consegue o movimento. Na carta existem quatro 
colunas que simbolizam os quatro elementos. 

Nos ombros do rei, temos algo que nos 
lembra a lua, que simboliza as emoções, a máscara 
que esconde metade do rosto desse rei vem com a 
simbologia da queda da máscara social, ou seja, 
mostrar ao mundo o que se verdadeiramente é. 
É uma carta que representa vitória, mas só para 
aqueles que verdadeiramente lutam e trabalham e 
traz energia para que exista equilíbrio entre as duas 

https://clubedeautores.com.br/livro/tarot-moon-aprendendo-a-ler-a-vida 
https://clubedeautores.com.br/livro/tarot-moon-aprendendo-a-ler-a-vida 


forças. Está ligada a mercúrio. 
Este homem (o rei no carro), é um 

conquistador, um guerreiro, ele está de pé 
no carro que é sustentado por 4 colunas e 
puxado por dois cavalos que o conduzem 
até seu destino, representando assim o 
nosso caminhar físico na vida, os cavalos 
também significam nossas emoções 
instintivas e o nosso lado primitivo. 
O equilíbrio do guerreiro é tamanho 
que não é necessário rédeas. No plano 
psíquico, essa carta fala de uma máscara, 
a persona, com a qual enfrentamos o 
mundo, fala também das exigências que 
nos cercam. Tem poder suficiente para 
guiar sua mente e consciência para uma 
boa direção. 

O carro expressa o controle e o 

domínio do nosso poder pessoal, é a 
justiça dos atos e o triunfo em todas as 
provas que passamos ao longo da vida, 
a carta anuncia o triunfo, é o princípio 
do movimento, a direção, a vitória, a 
ação enérgica, criação da nossa própria 
personalidade, é uma carta de mudança. 

O mês dessa carta é dezembro, o 
signo sagitário. 

O lugar seria o estrangeiro, as ruas, 
os campos de esportes. 

As palavras seriam: Progresso, 
Dominar e importar sua opinião, 

triunfo com esforço, realização de uma 
mudança importante, avanços positivos. 

O lado negativo desta carta seria a 
falta de movimento, o atraso ou bloqueio 



de movimentação, egoísmo. 
A nível físico tem ligação com 

a circulação sanguínea, as pernas, os 
nervos, o fígado, o pâncreas, sistema 
biliar, pode também indicar artrose ou 
problemas de circulação. 

Na mente essa carta nos traz 
agilidade, mudanças positivas na maneira 
de pensar, é uma carta de pessoas com a 
mente aberta. No amor seria uma con- 
quista de prazer ou a volta de alguém. Na 
família pode indicar viagens, mudanças 
de situação, entendimento, amizades ou 
viagens em grupo. 

Na parte financeira representa 
entrada de dinheiro. 

PS: Reparem que na roupa do 
Rei que dirige o Carro tem uma Lua 
desenhada. E o proximo ano também e o 
ano regido pela LUA na astrologia. Que 
bom! 

Desejo a todos um Feliz e muito 
Vitorioso Ano do Carro!

Anna Lotus 
+448522193583 

annalotus.info@gmail.com
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ATITUDES MÁGICAS PARA VC 
SALVAR SEU FUTURO E SEU PLANETA 
 

1. Olhe para sua ansiedade, os desejos 
que existem, suas insatisfações. Aceite, 
dissolva e aplique o que realmente é 
necessário e importante. Não tenha 
um futuro racional, e nem o ônus 

de um passado que não deu certo. 
Apenas aprenda, perdoe, corrija, e se 

aprimore agradecendo o aqui agora e o 
milagre que existe, que é sua existência 

 

Terra Sagrada 



 
2. Enxugue tudo que está com você, mantenha apenas objetos 
de real poder. Mas a maioria das coisas são uteis para se dar de 
presente, se trocar e até vender. Saiba usar com amor e arte a 
energia criativa do dinheiro. Conforto essencial é o mantra de 
uma nova economia holística mais sustentável do III milênio. 
 
 
3. Anote e planeje o que você precisa adquirir e zelar. E aí vibre orações, 
boas vibrações, pois as reais necessidades são atraídas pelo poder da 
luz de sua alma e consciência. E quando comprar, busque elementos 
de qualidade, mais duradouras, resistentes, e que às vezes tem até 
um maior valor. Não ser miserável com você, com sua vida, é uma 
forma de respeitar a luz que brilha e pulsa em seus próprios sonhos. 
 
 
4.  Aprender a zunir feito abelhas fazendo mel, ou seja, não 
perca tempo, o que precisa ser feito, faça. A maioria das coisas 
demoram 5 min para serem bem-feitas, e há um segredo, a não mente, o 



não pensamento, o não desejo, você vazio, lapidando seu ego, se dilui em 
nada, e sendo nada, você se une ao poder do amor do universo, e 

assim adquire mais energia, leveza, e condições de realizar 
pequenas coisas, que juntas, atraem e mudam, os grandes 

e mais complexos desafios e importantes necessidades. 
 

 
5. Tecer e construir a utopia da autossuficiência 

energética e alimentar, afinal você não é tão 
cego, consumista, louco e desavisado, devido 

a que o apocalipse está aí se tornando um 
ótimo negócio para uma elite mundial 
que quer, então, se apossar de todo 
planeta, e neste momento, há sinais claros 

que teremos escassez de água, alimentos, 
sementes, remédios e energia, portanto é 

bom se começar a plantar em seu quintal. 
 



6. Invista nas iniciativas mais verdadeiras, utópicas, amadurecidas 
ou não, e sobretudo inovadoras, mais profissionais, que alcançaram um 
amadurecimento espiritual. Mas não espere nada perfeito e pronto, ajude 
as pessoas a alcançarem uma maior perfeição e qualidade, você é parte do 
ecossistema e do projeto do mundo. Da sua vida, do seu som, da sua alma, 
sangue, terra e voz. Indo mais fundo, a humanidade no fundo, é uma grande 
família... Desperte para a vida sublime que palpita neste planeta, onde tudo 
é sagrado, de imenso valor, cada átomo, molécula, organismo, semente, a 
terra vem de húmus, e o ser humano provem deste elemento. 

Um abraço forte, resistente 

Mauro Kassow Schorr (Orua) 
Engenheiro Agrônomo, terapeuta holístico, ativista ambiental, 
escritor, produtor de alimentos e de sementes sem agrotóxicos 
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