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RITUAIS DE PODER 
 

O Verdadeiro Poder é o Amor. 

O Amor Universal. O Amor-Próprio. 

 A plena Presença de Si mesmo irradia Poder e Magnetismo.  

Saúde é Poder. Bem-Estar é Poder.  

Poderíamos inclusive classificar vários tipos de Poder tendo em conta as várias 

dimensões do Ser Humano: Poder Físico, Poder Emocional, Poder Mental, Poder 

Energético e Poder Espiritual. 

 

De forma a simplificar e a criar Rituais que abarquem todas estas dimensões, 

decidi simplificar em 2 Rituais que vão ajudar-te a despertar e a recuperar o teu 

Poder Pessoal em 2 grandes áreas: 

 

1 – LADO YANG: O TEU LADO MASCULINO 

 

Todos temos um lado Yang, masculino e ele é responsável pelo nosso Poder 

Exterior, a nossa capacidade de exposição, por exemplo, a coragem de 

enfrentar os medos e ir em frente. Tem a ver com a nossa ação no mundo. Não 

é só orar e meditar, é também necessário desenvolver a nossa força guerreira 

de ação e concretização na Matéria. 

 

Há momentos em que para sair da programação limitante que nos condiciona, 

precisamos despertar essa força guerreira que nos permite conquistar e 

conseguiria até levar tudo à frente se fosse preciso! Muitas mulheres e homens 

têm aprendizagens no seu Lado Yang e assim deparam-se com aprendizagens 

de tomar decisões a favor da sua alma, ou desafios de expressão da sua 

autenticidade, ou até desafios em relação à alegria de viver versus obrigações. 

 

 A Vida quer-nos a viver em alegria e expansão, enquanto mantemos abertura e 

amor incondicional por todas as formas de vida e pensamentos. Aprender a 
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amar em lugar de ter razão é também uma das aprendizagens do nosso lado 

Yang. 

 

QUAL O RITUAL DO TEU DIA A DIA QUE TE FAZ SENTIR MAIS PODEROS@? 

 

Não vou sugerir-te um Ritual específico, mas sim encorajar-te a encontrar o 

Ritual que te faz sentir o teu Poder Pessoal em ti. Para cada pessoa é diferente 

e sugerir-te um determinado Ritual diário para Ativar o teu Poder Pessoal 

poderia ser limitante e até contra-producente. Posso partilhar a minha 

experiência e vou fazê-lo, no entanto, quero mesmo incentivar-te a encontrares 

o teu próprio Ritual (e poderás ter de experimentar vários!). O que te 

recomendo é que seja um Ritual de atividade física em que possas colocar cá 

para fora e desafiar completamente os teus níveis de poder físico e mental. 

 

No meu caso, adoro correr (aprendi a gostar!) quando necessito de lembrar-me 

de quem sou e do que sou capaz! Às vezes, situações ocorrem que nos fazem 

duvidar ou nos trazem tristeza… Nesses casos permite-me sentir essas emoções 

e depois oriento-me (às vezes até me obrigo!) a mudar essa energia com uma 

boa corrida ou uma boa caminhada acelerada (estas práticas fazem milagres!).  

 

Também já pratiquei karaté e ajudava-me a sentir mais poderosa! E kick-boxing! 

E yoga, apesar de ser uma prática mais voltada para o interior, dá-me também 

uma sensação de poder físico, estrutural e mental muito significativo.  

Dançar também me ajuda a sentir poderosa! É mais um Ritual Yin/Yang porque 

pode ter a sensualidade do lado feminino com a energia do lado masculino.  

 

Honestamente, o que me faz sentir mesmo poderosa e capaz de conquistar o 

mundo é uma mistura de todos esses rituais, mas… Todos os dias, mesmo todos 

os dias, eu faço algo que me faz sentir poderosa! Nem que seja só ouvir uma 

música que me faça sentir que o mundo é meu! 

 

Escolhe um Ritual de Poder YANG e pratica-o todos os dias! Ou então faz um 

plano de atividades Yang para despertar o teu poder masculino.  
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ATENÇÃO:  Se tiveres tendência a estar mais na tua energia feminina, vais sentir 

muita resistência na hora de implementar Rituais tipo YANG – esta é mais uma 

razão pelo que é tão importante que comeces a praticá-los!! 

 

Como diz Carl Jung – “What do you resist, persist.” – ou seja, aquilo que tu 

resistes persiste e persiste por um bom motivo, ajudar-te a compreender e a 

aprender o que tens de compreender e aprender em determinada situação para 

que assim possas ascender ao nível seguinte.  

 

Estamos aqui nesta Escola que é a Vida, a aprender, por isso, respira fundo, 

coloca uma boa música e diverte-te enquanto sais da tua zona de conforto! Não 

precisa ser perfeito… Só precisas começar e comprometer-te.  

A prática fará de ti Mestre! 

 

2 – LADO YIN: O TEU LADO FEMININO 

 

O maior Poder do Feminino? A Oração.  

 

Estão já comprovados os efeitos benéficos da Oração. 

Existem estudos que avaliaram o processo de cura de determinadas pessoas e 

os correlacionaram com práticas de oração, do próprio e também de pessoas 

externas. E inclusive das pessoas que eram externas, compararam a evolução de 

doentes que sabiam que havia pessoas a rezar por elas e de pessoas que não 

sabiam que estavam a rezar por elas. E mesmo assim, comprovou-se os efeitos 

benéficos da oração mesmo nas pessoas que não sabiam que estavam a rezar 

por elas, o que descarta o efeito placebo nesta investigação. 

 

É incrível não é? 

A verdade é que a energia da oração é tão maravilhosa que quem se entrega 

está literalmente a alinhar-se com o seu poder de co-criação humilde e em 

alinhamento com o Universo. 
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Há muitas formas de oração, eu tenho uma muito simples que é: 

 

“Deus, ajuda-me a ajudar.” 

 

Essa pequena oração permite-me alinhar-me com o meu propósito a todos os 

momentos – qual a tua oração e a forma de te conectares com o teu Poder 

Interior de alinhamento com o Divino?  

Escolhe uma pequena oração que te faça sentir parte de algo maior que Tu, o 

Todo. 

 

Em união e conexão ao Todo, alinhas-te também com toda a abundância e 

Prosperidade que a Terra cria a cada momento. 

 

E se ressoar contigo, podes dizer esta oração de S. Francisco de Assis que te 

ajudará a alinhar com o Amor Universal e o Grande Poder do Amor: 

 

“Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o amor; 

onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 

onde houver discórdia, que eu leve a união. 

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé; 

onde houver erro, que eu leve a verdade; 

onde houver desespero, que eu leve a esperança; 

onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 

onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Mestre, faz com que eu procure mais 

consolar do que ser consolado; 

compreender do que ser compreendido; 

amar do que ser amado. 

Pois é dando que se recebe, 

é perdoando que se é perdoado, 

e é morrendo que se nasce para a vida eterna!”  

_________________ 
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A MINHA SUGESTÃO PARA TI:  

 

Não subestimes o poder destas simples práticas:  

Ritual do Poder Masculino e Ritual do Poder Feminino! 

 

Faz os Rituais à tua maneira e lembra-te que a Prática faz o Mestre. 

 

Quanto mais poder conseguires sentir e integrar 

 mais poderás dar e receber na tua Vida.  

 

A Magia é simples, só precisa da tua dedicação e entrega ao processo. 

 

 

 

 

Faz Magia! 
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