
1- Faz uma reflexão profunda da tua vida. 
Onde estás agora e onde queres chegar? 
Abre o coração e sente. Deixa ir qualquer 
resistência, mágoa, dor... Abre o coração e 
deixar ir... Solta... 
 

2- Faz uma lista de desapegos. Identifica 
gastos desnecessários de tempo, 
energia e dinheiro, assim como padrões 
mentais e emocionais de escassez, 
medo, vitimização, sobrevivência e luta 
improdutiva. Elimina gastos, transforma 
padrões, relações, solta o passado... 
Abraça-te, ama-te, perdoa-te e avança; 
 
3- Sente o vazio fértil. Conecta com o 
deus Lugh, com o teu brilho, a tua chama 
divina, o teu direito à abundância e a uma 
vida repleta do teus sonhos e dos teus 
desejos. Assume 100% responsabilidade, 
faz um voto de humildade e etern@ 
aprendiz da vida. Faz um voto de 
confiança em ti e na guia divina que existe 
em ti e em todas as pessoas.  
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4- Faz uma lista de desejos. Identifica 
todos os teus sonhos, escreve-os na lista. 
Como seria a tua vida nos próximos 6-12 
meses se te amasses 100%? Que mudaria? 
Junto a cada desejo, escreve as decisões 
que precisas tomar para alcançar esse 
desejo. Decisões e ações necessárias da 
tua parte. Elas vão requerer coragem 
e uma total confiança e fé na vida. 
Alinha-te com essa energia de profunda 
abundância cósmica. Tu fazes parte. Tu 
mereces.  
 
5- Celebra. Aproveita um momento 
do teu dia para celebrar com outra 
pessoa, família, amigos. Ou apenas 
contigo. Celebrar e agradecer por toda a 
abundância vivida desde o Verão passado 
até ao momento atual e agradecer toda 
a abundância futura. Comida, bebida, 
partilha de vivências, tudo que sentires 
que é para ti celebrar. Escutar música. 
Honrar a natureza, ver o pôr do sol. Se 
sentires, podes juntar as duas listas de 
desapego e desejos e fazer alquimia 
através do fogo, queimando as listas e 
pedindo as bênçãos do deus sol, Deus 
Lugh.


