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Olá tudo bem?  

Hoje é o segundo dia de conhecimento da semana do saber.  

👉  Durante essa semana você poderá desfrutar de conteúdos gratuitos, no nosso: 

- Instagram ( VEJA O CONTEÚDO DE HOJE ) 

- Conteúdo exclusivo no blog ( CLIQUE AQUI ) 

- Ebook Gratuito no site  

- Ao vivo no Youtube ás 19:00   

- Conteúdo no Telegram ( PARTICIPE DO CANAL NO TELEGRAM) 

https://www.instagram.com/mmoraesoficial/
https://www.marciamoraes.com/blog
https://t.me/marciamoraesoficial


OS 7 CAMPOS VIBRACIONAIS 

A Egrégora Cria Ti na Luz, nos ensina que temos 7 campos de vibração: o que herdamos da mãe, do pai, do 
lar em que nascemos, da família, o que recebemos de sequelas emocionais, como vivemos no sistema, e os 
nossos sonhos. 

Estes 7 campos vibracionais, em equilíbrio ou em desequilíbrio interferem diretamente nos resultados da 
nossa vida de cada. Vamos adquirindo padrões de pensamentos que nos fazem distanciar da nossa 
essência. 

E por que usar a mandala? 

A mandala é um circulo de força, um círculo mágico, um portal de energia. Com a intenção que colocarmos 
nela podemos uIliza-la para potencializar o que buscamos dentro do nosso equilíbrio emocional, através 
das cores, símbolos e movimentos que a compõe. Antes de começarmos, vamos entender um pouco sobre 
os 7 campos de vibração e a interferência que absorvemos deles. 

O QUE SÃO OS 7 CAMPOS VIBRACIONAIS 

Campo 1: A Mãe 

A mãe é mansidão a amabilidade emocional. E a qualidade de ser amável. Qualquer ação amável, simpaIa, 
generosidade, altruísmo. O toque, a carícia. Dependendo de como a mãe está durante a gestação a criança 
já recebe os primeiros efeitos dos processos emocionais, sejam de alegria, tristeza, acolhimento, rejeição, 
etc. Esta criança que não tem a afeIvidade bem trabalhada com a mãe, tem tendência a comportamentos 
destruIvos na tentaIva de reorganizar o caos interior. Este processo pode acontecer também com as 
crianças adoIvas, porque elas trazem da gestação e também dos efeitos emocionais de seus tutores. E este 
pode virar um ciclo sem fim, porque se não fizermos um novo movimento, estes padrões vão perdurar para 
a posteridade. 

Campo 2: O Pai 

O pai é a amabilidade e a solidez interna, é o tutor tão importante quanto a mãe, possui o vinculo do 
convívio, a segurança a autoridade e a solidez interna. O pai racionaliza e se torna força poderosa para o 
equilíbrio da vida, assim o pai se torna o responsável por completar o equilíbrio dos corpos Psico e mental 
e fortalecer o Eu interior, trabalhando na estrutura e no lado racional do ser. 

Campo 3: A Família 

A família são os antepassados, avós, Ios, primos, encarnados e desencarnados. Quantas tristezas já 
aconteceram em sua linha ancestral e quanta alegria também. Se você não trás um movimento diferente e 
bloquear esta linha ancestral, você receberá influencias negaIvas dos pais e antepassados. A diferença 
entre você e sua família é só o tempo, porque fazem parte das mesmas experiências emocionais. Mas você 



é um ser único e não precisa passar pelas mesmas experiências escolhidas pelo seus ancestrais. Precisamos 
fazer um movimento diferente para quebrar estes padrões. 

Campo 4: O Lar 

A casa é o nosso segundo corpo. No lar você recebe influencia de todos que moram com você, se o chefe 
da casa esIver em crise, você também estará. O chefe está ligado com aquele que trás um saber, que trás 
um poder espiritual, aquele que trás um firmamento espiritual dos seus antepassados e necessita vivenciar 
e não necessariamente o provedor o que trás o sustento. O lar é responsável por transmiIr a segurança, é 
um aquele lugar para onde sempre queremos voltar. Mas nem todos sentem o lar como o porto seguro. 

Campo 5: Educação 

A educação familiar é primeira que recebemos, e pode perdura por toda vida, ela que é responsável pelo 
nosso caráter e pelos padrões de comportamento, podendo haver as sequelas emocionais. Não existe uma 
educação perfeita. Seus pais ou quem criou você fez o melhor que pode. Cabem a você se libertar disso e 
fazer a diferença. 

Esta é uma lição muito importante para nos libertarmos de todo passado e equilibrar por completo todos 
os 5 campos vibracionais anteriores e assim começar a surgir novas formas de ver e atuar na vida. Se 
escolhemos o novo, entramos numa nova etapa de conhecimentos e inovações e se ficarmos com o velho, 
trancamos nossa caminhada, se assim for o que você quer, você retorna ao início e nada muda. 

Campo 6: Sistema 

O sistema é a escola, profissão, trabalho etc. Não é necessário sair do sistema por completo, é necessário 
conhece-lo e não viver subjugado por completo a ele. O foco é saber que Ipo de vida você gostaria de ter. 
Para isso é necessário saber se expressar, aprender as lições do que falar, para quem falar e como falar. 
Saber viver dentro do sistema e muito importante para equilibrar todos os outros campos. Assim você 
consegue ver novos horizontes. Caminharmos com a convicção do que queremos ser e não do que é 
imposto.  

Campo 7: Relacionamentos 

Tudo o que você é hoje é o resultado de um aglomerado de energias que atrai os seus relacionamentos. 
Relacionamentos é o agrupamento de duas ou mais pessoas, relacionamento significa ligação afeIva, 
profissional, amizade, são pessoas que se unem com os mesmos objeIvos e interesses. Um bom 
relacionamento tem boa comunicação e atributos recíprocos, respeito, empaIa, harmonia são essenciais 
para um bom relacionamento. Saber aceitar as pessoas como elas são é essencial para se ter bons 
relacionamentos, o reflexo de nossas emoções será a realidade de como me relaciono com pai, filho, 
amigos e a espiritualidade. 



COMO TRABALHAR OS SEUS 7 CAMPOS DE VIBRAÇÃO NA MANDALA 
  

Agora que você já entende melhor o que são os campos de vibração e o que a interferência deles podem 
causar, vamos então ressignifica-los através da mandala.  Todos os aspectos que você idenIficar nos seus 
campos vibracionais que precisa dar um novo significado e um novo senIr, ou até mesmo deixa-lo ir, você 
vai trabalhar na mandala com a ajuda da Egrégora Cria Ti Na Luz.  

Para trabalhar a mandala dos 7 campos vibracionais você precisa apenas de cores, lápis de cor, giz de cera, 
caneInhas e tudo que você intuir, é o seu senIr. Cada círculo representa um campo vibracional, e o self da 
mandala, ou seja, o centro da mandala, significa você. 

Vamos agora trabalhar as cores para começar o tratamento para o equilíbrio dos 7 campos vibracionais em 
você. Através da cromoterapia que é a vibração das cores, a Egrégora Cria Ti Na Luz, irá atuar para ajuda-los 
a trazer uma consciência ampliada, para aIngir o equilíbrio dos seus 7 campos de vibração. 

Vocês vai escolher qual a cor representa cada campo, por exemplo: 

O centro da mandala é você, chamamos de self. Está representado na mandala por um ser vazio, 
recebendo ou sendo formado pelos seus 7 campos vibracionais.  

Através da sua paleta de cores defina:  
Como me vejo, qual a cor me representa? E pinte na mandala este campo com a cor que você senIr.  
Campo vibracional 1 a mãe: representado pelo próximo circulo após o self. Como vejo minha mãe? Qual 
cor representa o campo da mãe para você?  
E assim sucessivamente... 

Vale a pena lembrar o senIr, onde você olha para dentro do seu consciente e percebe as sensações que 
cada campo te trás.  A Vovó sempre diz, que o nosso cérebro não quer, mas precisamos persisIr. Se você 
senIr resistência, desconforto, raiva, tristeza durante a execução desta mandala, não se preocupe, está 
tudo certo, o tratamento começa a parIr do momento em que você usa a primeira cor.  

Primeiro passo: 
Após idenIficar todos as cores de cada campo vibracional na pintura da mandala, vamos agora idenIficar o 
que cada cor representa para você. 
O Significado das cores é algo pessoal, para mim o verde pode significar natureza, esperança, equilíbrio e 
frio. E para você? 

Segundo passo: 
Agora através do seu senIr vamos fazer uma autoanalise, para idenIficar o que a cor representa junto com 
cada campo vibracional. Por exemplo: se no campo da MAE, você colocou a cor ROSA, você vai colocar um 
conceito do que esta cor representa para você. Veja no quadro abaixo o exemplo da “Mariazinha”. 



Este processo serve para que você idenIfique o que de negaIvo este senImento causa em você, e dando 
um novo significado através de um novo olhar. Sabemos que a maioria das pessoas agem da melhor 
maneira, não pensando em errar, prejudicar, agimos conforme a nossa consciência, e está tudo certo. A 
Egrégora não acredita em certo e errado e sim em aprendizados. As consequências são inevitáveis, sejam 
boas ou consideradas ruins para você.  

Então pense com carinho o que você gostaria de falar para o seu novo ser. Qual o novo significado que você 
pode dar para cada conceito negaIvo. 

RITUAL: 

Coloque a sua mandala em um local onde ela possa ficar por 3 dias. 

Vamos colocar uma erva em cima da mandala, a erva que você escolher, pode ser seca ou in natura e em 
cima da erva um cristal de ameIsta. E fazer o seguinte decreto por 3 dias consecuIvos, sem trocar a erva: 

“Eu (seu nome completo de baUsmo), decreto aqui e agora que sou um novo ser, entendo e compreendo 
as deficiências dos meus antepassados, da minha família e a minha, aceito e acolho amor e resiliência, e 
com a cor violeta e o poder curador do cristal de ameUsta, transmuto todos os padrões de pensamentos 
que me fazem cair em repeUções e me impedem de prosperar. Assim é, assim se faça e assim se firme”.  

RepeUr todos os dias durante 3 dias. No quarto dia queimar a mandala, descartar as ervas na natureza, 
ou no lixo comum, lavar a pedra em água corrente e pode reuUliza-la novamente. A mandala vamos 
queimar, para finalizar a transmutação. 

Terceiro passo: Opcional 

Após idenIficar os conceitos e dar um novo significado, fazer o decreto por 3 dias, o ritual de 
transmutação, podemos pintar uma nova mandala, agora com novas cores, as cores que representam para 
você o novo conceito, o novo olhar. Podemos repeIr o ritual acima se assim você desejar. Como você senIr.  

Se senIr a necessidade de refazer a mandala em outra época e o ritual mais vezes, ressignificando outros 
conceitos, não tem problema, escute a sua sabedoria interna e siga os mesmos passos. 

7 CAMPOS DE VIBRAÇÃO CORES CONCEITO NOVO OLHAR

MÃE CARINHO AMOR

PAI AUTORITARISMO DISCIPLINA 

FAMILIA SOLIDÃO INTERAÇÃO

LAR VICIOS EQUILIBRIO

SISTEMA MANIPULAÇÃO CONSCIÊNCIA

RELACIONAMENTOS ABUSOS AUTOESTIMA



Um grande abraço. GraIdão. 

Elke Hipólito 
Psicoterapeuta Cria Ti Na Luz – CRTP: 0395/18 



MANDALA DOS 7 CAMPOS VIBRACIONAIS 

 



TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES 

Nesta tabela abaixo idenIfique qual é a cor correspondente a cada campo de vibração, por exemplo no 
campo 1 a mãe, pinte o retângulo ao lado com a cor que você pintou a sua mandala, coloque um 
senImento na cor, o primeiro que vier a sua mente, o que você senIu com esta cor, coloque o senImento 
no próximo campo ao lado e depois coloque o senImento que você gostaria de ter em relação a cada 
campo vibracional. Veja como foi no exemplo da “Mariazinha”. 

7 CAMPOS DE VIBRAÇÃO CORES CONCEITO NOVO OLHAR

MÃE

PAI

FAMILIA

LAR

EDUCAÇÃO

SISTEMA

RELACIONAMENTOS


