
 
 

 

  



 
 

Introduçã o 

Radiestesia  =  radius, que vem do latim e significa radiação e aisthesis, de 

origem grega que significa sensibilidade (sensibilidade às radiações). 

 

  A radiestesia é uma arte milenar. Ela estuda o invisível, ou seja, aquilo que 

existe, mas os olhos não veem. E como já disse a Vovó Maria Conga:  

“Não é porque você não vê, que não existe”.  

 Mas a sensibilidade humana capta, percebe algo estranho que o envolve 

causando perturbação, mudando o humor, irritando, tirando o sono, a paciência, a 

energia, a vitalidade e até mesmo a prosperidade. E esse algo estranho são as 

chamadas vibrações irradiadas por pessoas (encarnadas ou desencarnadas), animais, 

objetos, alimentos, pensamentos e ambientes em determinadas frequências. Algumas 

pessoas percebem estas vibrações de forma sutil, outras as percebem de forma mais 

intensa e perturbadora, de qualquer forma ambas podem ter a saúde física, mental e 

emocional afetadas.  Os animais e os vegetais também são sensíveis às vibrações e 

sentem, sofrem com algumas radiações nocivas tanto quanto os seres humanos. 

Neste curso focaremos o ambiente como gerador de vibrações.   

 A palavra ambiente significa “tudo que rodeia ou envolve por todos os lados e 

constitui o meio em que se vive”.  O lar é um ambiente, local onde vive uma ou mais 

pessoas e deveria estar intimamente associado à sensação de segurança, conforto, 

pertencimento e calma. Um lugar agradável e feliz onde seus moradores são amados, 

respeitados e cuidados, onde o coração está, onde estão as memórias, onde há 

esperanças e sonhos e para onde sempre queremos voltar. Mas nem todo o lar tem 

estas características, fazendo com que seus mordores se sintam incomodados, não 

pertencentes ao ambiente e não queiram voltar para casa depois de um dia de 

trabalho. Ele é um organismo vivo, vibra e irradia frequências boas ou ruins o tempo 

inteiro. As frequências irradiadas estão diretamente relacionadas ao padrão de 

relacionamentos dos seus moradores, com os objetos, mobílias, pertences pessoais e 

com o terreno onde se localiza a construção. Muito dos moradores emitem baixas 

frequências vibracionais pelos pensamentos negativos e repetitivos, pelos 

sentimentos, brigas, discussões e xingamentos. Tudo o que acontece dentro do lar 

permanece no ambiente em forma de registro nas paredes, no piso, nos móveis, nos 



 
 

objetos e esse registro vai se acumulando gradualmente em camadas, como uma 

sujeira que apesar de não ser visível afeta profundamente todos os moradores. Alguns 

objetos de decoração também podem vibrar em um padrão baixo pelo sentimento 

imposto a ele durante a fabricação ou por um dos moradores ou por ainda por 

impregnações do próprio lar. A casa também pode estar construída sobre as 

chamadas faixas ou zonas de pertubação naturais ou telúricas provenientes do 

subsolo. Além disso, têm-se as radiações artificiais que são provenientes de antenas 

de alta tensão, celulares, Wi-Fi, TVs, computadores, micro-ondas e não podemos 

esquecer que em muitos lares também coabitam seres extra físicos no ambiente. 

Todos estes aspectos formam o padrão energético de um lar.  

 Para a Egrégora Cria Ti na Luz também existem os elementos que vibram no 

ambiente doméstico: terra, água, fogo e ar. Neste curso será apresentado um 

conhecimento passado pelo Sr. Sete Encruzilhadas que se refere aos elementos que 

vibram dentro de uma casa, mais especificamente em cada cômodo da casa. 

Aprenderemos a identificar se os cômodos do seu lar estão vibrando os elementos 

correspondentes e senão, como fazer para harmonizá-lo. Além disso, vamos aprender 

a identificar fluxo telúrico e faixas de Linhas de Hartman e Curry. 

 

Os Elementos 

  Os elementos (Terra, Ar, Fogo e Água) representam mais do que elementos 

físicos, eles representam ideias que são fundamentais para a natureza e a matéria. Os 

quatro elementos são um conjunto de qualidades que, juntas, formam os blocos de 

construção da natureza. Entendê-los abre a porta para a compreensão da própria 

criação. Eles são considerados pilares de sustentação do Universo. Segundo dizem, 

neste pequeno texto, originariamente gravado em uma esmeralda, estão encerrados 

os mais secretos segredos da vida. Alquimistas, filósofos, magos, cabalistas, 

basearam suas pesquisas neste fragmento de sabedoria atribuído a um sábio egípcio 

chamado Hermes Trismegisto.  

 

   “É verdade, correto e sem falsidade, que o que está em baixo, é 

como o que está em cima”.  

 

 De acordo com as premissas da alquimia interior, a tábua da esmeralda revela 

simplesmente que existe um mundo espiritual que reflete tudo o que existe no mundo 



 
 

material ou vice-versa já que tudo é uma coisa só. Em outras palavras; assim como a 

terra e o universo visível é uma manifestação limitada da natureza de Deus; também 

somos uma pequena centelha da luz divina em expressão. Tudo o que está acima nos 

mundos superiores, é como o que vemos aqui neste mundo. Tudo é uma coisa só. 

Uma dimensão refletindo na outra e se relacionando mutuamente. (Ferreira, 

Francisco) 

 Os filósofos gregos também teorizaram sobre a origem do mundo e a maioria 

proposta em cima do conhecimento dos elementos.  Anaxímenes acreditava ser o ar  

o princípio que originava todas as coisas no universo, Thales de Milleto afirmava que a 

origem de tudo estava na água e Heráclito foi um filósofo que instituiu a ideia de que 

as transformações ocorrem em virtude da ação e reação entre os materiais, tendo o 

fogo como agente transformador. Foi Empédocles que estabeleceu os quatro 

elementos essenciais que fazem toda a estrutura do mundo - fogo, ar, água e terra. 

Empédocles chamou estes quatro elementos "raízes" que, de maneira típica, ele 

também identificou com os nomes místicos de Zeus, Hera, Nestis e Aidoneu. 

 A medicina por muito tempo foi baseada nas “qualidades” dos elementos, 

atribuídas por Aristóteles. A Terra é fria e seca, o Ar é quente e úmido, o Fogo é seco 

e quente e a Água é fria e úmida. A partir do equilíbrio dessas qualidades no paciente, 

por exemplo: se houvesse uma febre seriam aplicadas compressas molhadas e frias 

(água) com ervas, unguentos, aromas, 

alimentos e ocorria a cura dos males, 

pois a febre é quente. A ciência 

também se baseava no princípio dos 

quatro elementos considerando que os 

estados da matéria estavam 

diretamente ligados aos elementos: 

Terra (sólido), Ar (gasoso), Fogo 

(energia) e Água (líquido). Em nosso 

corpo a qualidade dos elementos também está presente: Terra (ossos e músculos) 

trazendo a estrutura, o Ar em nossa respiração, o Fogo está presente nos impulsos 

elétricos e na temperatura corporal, a Água compondo 70% de toda a massa física, 

além dos fluídos corpóreos como o sangue e linfa. Na mente, os elementos estão 

associados a características de personalidade. Nos remédios, os elementos 

determinam suas ações. Pela visão da Egrégora Cria Ti na Luz cada ambiente do seu 

lar representa uma função fisiológica parecida com a do corpo humano. O 

conhecimento dos quatro elementos é importante para conhecer o que acontece em 

seu lar. 



 
 

Ar (Vã yu) 

O elemento ar, chamado “váyu” em sânscrito, 

é o primeiro dos grandes elementos. Ele evolui 

do éter. À medida que o potencial inerente ao 

espaço se torna ativo, o resultado é o ar. O 

elemento ar representa a capacidade de 

movimento ou energia cinética. O ar 

representa todas as forças e o movimento que 

ocorre como resultado dessas forças. 

Conhecer o ar é conhecer suas qualidades. O ar é móvel, frio, leve, seco, áspero, sutil, 

fluindo, afiado, claro e duro. Embora o ar seja sutil, seus efeitos são observáveis e, 

portanto, temos uma noção do que é. Nós associamos o elemento ar com o ar que 

respiramos. Assim, os antigos rishis (sábios antigos da Tradição Hindu) reconheciam o 

ar como a fonte imediata da vida. A falta de ar nos matará mais rápido que a falta de 

qualquer outro elemento. Assim, o conceito de váyu (ar) é sinônimo de prana (energia 

vital). Na natureza, os antigos rishis descreviam o ar em cinco formas, de acordo com 

sua direção de movimento: interior (prana); para fora (vyana); para cima (udana), para 

baixo (apana), e aquilo que equilibra e estabiliza esses movimentos, uma força que 

puxa para o centro (samana). Esses cinco tipos de movimentos são chamados os 

cinco váyus e os cinco pranas. 

 No corpo, o ar é expresso na forma de movimento e vida. É a força que 

permite que o sangue circule, a respiração se mova, os impulsos nervosos deslizem, 

os pensamentos fluam e as articulações impulsionam nosso movimento pelo mundo. 

O Ar é a força por trás de todo movimento. Distúrbios nas funções do ar resultam em 

movimento aberrante. O Ar pode se mover muito rápido, muito lento ou ficar obstruído 

e bloqueado. Cada ocorrência produz efeitos diferentes dependendo da localização do 

ar que é perturbado.  

 O Ar representa o pensamento porque é ele que elabora coisas 

intelectualmente, raciocina e relaciona-se com coisas e pessoas, é abstrato. Ninguém 

vê o Ar, assim como ninguém vê a mente, o intelecto. O Ar também é o menos 

tangível de todos os elementos, Fogo pode aquecê-lo ou queimá-lo, Terra pode 

sufocá-lo ou alimentá-lo, água pode refrescá-lo ou afogá-lo. O Ar é o elemento mais 

humano capaz de criar sociedades, fazer uniões e relações, ler, escrever e aprender. 

Ele liga-se a tudo e a todos e se relaciona as atividades sociais e intelectuais. 

 



 
 

Fogo (Tejãs) 

O elemento fogo, chamado “tejas” em 

sânscrito, é um dos cinco grandes elementos. 

Ele evolui do éter e do ar, contendo a essência 

desses elementos dentro dele. O éter fornece 

ao fogo o espaço para existir, enquanto o ar 

fornece ao fogo a capacidade de queimar. É 

por causa do ar que o fogo nunca ficará 

parado. O elemento fogo representa a 

capacidade de calor e luz. O Fogo é o gerador 

de energia no corpo, assim como o sol é o 

gerador de energia para a terra. O fogo representa todas as fontes de energia do 

mundo, incluindo energia solar, hidrelétrica, nuclear, combustível fóssil e biodiesel. O 

Fogo é o processo de liberar energia de sua fonte. O fogo e o sentido visual têm um 

relacionamento especial. O fogo fornece a luz para a percepção. Os olhos são o 

veículo através do qual a luz é digerida e a percepção acontece. A escolha da direção 

e a intensidade da ação são funções do elemento fogo. Conhecer qualquer elemento é 

conhecer suas qualidades. O fogo é quente, leve, seco, áspero, sutil, fluindo, afiado, 

claro e macio. O fogo não é estável nem móvel. O fogo não fica parado nem gera 

movimento. Inerente ao fogo é o ar, e é o ar que fornece fogo com sua qualidade 

móvel. Embora o fogo seja sutil, seus efeitos são claramente observáveis e, portanto, 

temos uma noção clara do que é. É o calor do fogo que é mais reconhecível. O fogo 

representa luz, calor, brilho, energia, compreensão, metabolismo, o poder de 

transformação e a intuição porque vê através de flashes, compreende de repente sem 

precisar pensar, entende ou não. O Fogo trás luz à escuridão, não tem forma nem 

tamanho e é volátil e imprevisível. O Fogo cria além das possibilidades.  

 

A guã (Apãs) 

O elemento água, chamado “apas” em sânscrito 

evolui do ar e do fogo; a água contém aspectos 

dos outros dois elementos dentro dela. O ar 

fornece à água a capacidade de se mover e 

fluir. A relação entre fogo e água é mais 

esotérica. O ar cria o atrito que gera o calor do 

fogo. O fogo se move de maneira fluida. Em 

cada evolução de um elemento para o outro, a 

natureza se torna mais densa. À medida que o fogo se torna mais denso, esfria e toma 

forma maior. Esta é a forma da água. 

 O elemento da água representa a matéria fluídica e o princípio coesivo da 

física. A água é o protetor do corpo. Proporciona ao corpo o alimento mais básico. A 



 
 

água protege contra a rugosidade e movimento do elemento ar e o calor do elemento 

fogo. O elemento de água acalma toda a dor e inflamação no corpo. Conhecer 

qualquer elemento é conhecer suas qualidades. A água é fria, estável, pesada, úmida, 

lisa, grossa, fluida, opaca, turva e macia. A Água é o sentimento, pecebe as coisas por 

via emocional, sentindo-se bem ou mal nas situações ou com as pessoas. É o instinto, 

é o elemento mais sem forma, sofre mudanças de estado conforme a temperatura 

alterando água para gelo ou vapor e adquirindo forma quando colocada em um 

recipiente. Para o elemento Água só o sentimento é real, subjetivo, íntimo e profundo 

por isso tem dificuldade em explicar algo de forma racional. Sua linguagem é a do 

coração e tendem a viver a vida através dos outros. 

  

 

Terrã (Prithivi) 

O elemento terra, chamado “prithivi” em 

sânscrito, evolui de cada um dos outros 

elementos (ar, fogo e água), contendo a 

essência desses elementos dentro dele. O ar 

fornece à terra movimentos sutis vistos em 

um nível subatômico. O fogo (energia) está 

latente dentro da terra, ligado pelas ligações 

químicas da natureza que mantêm a estrutura 

unida. Einstein quantificou o relacionamento como E = MC2. E (energia) representa o 

elemento fogo. M (massa) representa o elemento terra. C (Velocidade da luz) 

representa o elemento ar. A água também é inerente a terra. A água é a ponte entre o 

estado gasoso da matéria e o estado sólido. À medida que a matéria se torna mais 

densa, o gás (ar, éter e fogo) se aglutina na água (matéria fluídica). O processo de 

densificação continua até que a matéria se torne sólida. A Terra é o representante 

elementar da natureza sólida da matéria e da estrutura do universo. A terra dá forma 

ao corpo humano e a toda a criação. A estrutura fornecida pela terra é o canal através 

do qual os outros elementos fluem. Todos os elementos nascem do éter e estão 

contidos na terra. 

 Conhecer qualquer elemento é conhecer suas qualidades. A Terra é fria, 

estável, pesada, seca, áspera, grossa, densa, opaca, clara e dura. Ela é a sensação 

porque percebe as coisas conforme suas experiências e quando entram em contato 

com a realidade da situação. A Terra é prática, objetiva, concreta, pragmática, ou seja, 

o que ela vê é o que ela conhece e é nisso que vai se concentrar para fazer algo e não 



 
 

no que os outros dizem que é para fazer.  Terra vê a utilidade das coisas. Sua maneira 

de se expressar é estável, constante e calma podendo ser monótona e rotineira. Como 

São Tomé só acredita no que vê ignorando visões, sonhos, é possessiva, dogmática, 

simplista e ordeira. Fogo em medo da ordem, Terra tem medo da desordem. Por isso 

pode ser premeditada, desconfiada e inerte. É interessada em produtividade, é 

passiva, é passiva, mas defende e protege o que tem. Eficiente, pouco flexivel e sem 

imaginação. Quando quer algo é muito determinada, vai até o fim conseguindo mais 

do que o esperado, mas só se compromete com o que é possível.  

  

Vibrãçã o dos elementos nos co modos do lãr 

 Para a Egrégora Cria ti na Luz cada cômodo deve ter a vibração de um 

elemento em específico. Sendo assim temos:  

Portão e porta de entrada: no corpo humano é pela boca que recebemos alimentos, 

líquidos e ar que nos da vida e energia. Na casa, a "boca" é a porta de entrada que faz 

o contato direto entre seu lar e o mundo exterior. Ela controla a qualidade e a 

quantidade de energia que vão entrar na casa. Portanto, nada de obstruir a porta. 

(Elemento Ar). 

  

Corredores e escadas: são consideradas as artérias da casa. O corredor e a escada 

fazem a ligação entre os vários ambientes e andares de um imóvel. É por eles que as 

pessoas circulam e a energia do Ar se movimenta. Para não prejudicar a circulação da 

energia, não obstrua a passagem nestes ambientes. (Elemento Ar) 

 

Janelas e portas de varanda/sacada: são os olhos da casa. É por onde recebemos o 

elemento fogo, recomenda cuidado especial com a limpeza dos vidros para facilitar a 

visualização do mundo exterior. Nada de vidros quebrados ou rachados. Caso 

contrário, este descuido pode se refletir em problemas visuais em seus moradores, 

bem como a falta de horizontes e perspectivas e fraqueza energética. (Elemento Fogo) 

 

Sala: é considerado um dos cômodos mais valorizados. Seria aconselhável que a sala 

estivesse localizada bem no centro do imóvel, onde se encontra o "coração" da casa. 

Para o ser humano, o coração é o centro energético de sobrevivência. O órgão 

bombeia sangue para todo o corpo, alimentando a vida. Em uma casa, o centro é o 

ponto das energias - o coração. Evite deixar entulhos, bagunças e cuidado com o que 

o que vê nos programas de TV, porque a sala que reflete tudo em seu lar. A sala tem 



 
 

haver com a comunicação, com o pensar, e receber as informações, o elemento fogo, 

por está razão dormir na sala prejudica a pulsação do coração na ligação com a 

respiração trazendo falta de criatividade na vida. 

 

Colunas, vigas, paredes e telhado: formam o esqueleto da casa, é a pele da casa, a 

estrutura que suporta todo o esforço colocado no lar. É o revestimento que nos 

protege, aquece e nos dá segurança. Para que uma parede passe boas energias tem 

que estar sempre limpa, pintada, sem mofo, rachaduras, buracos e trincas. O telhado 

também deve ter manutenção constante. Por isso, é muito importante que esta 

estrutura seja sólida. O elemento principal é terra, mas dependendo do que acontece 

na casa, pode haver infiltração de água. Isso demonstra que as energias densas de 

discussão, brigas, pensamentos repetitivos negativos, vícios, estão desestabilizando o 

elemento terra da casa. Rachaduras significa que falta flexibilidade no lar.  

 

Chão: é base que sustenta a casa e por onde as pessoas circulam e pisam. O chão 

não deve ser irregular e nem ter buracos que impeçam a perfeita circulação, ainda 

estamos falando do elemento terra. Muitas vezes você pisa em determinado local de 

sua casa, sente arrepio, porque naquele local existe uma infiltração energética 

negativa. 

 

Quartos: local para descanso e onde as energias são repostas. Todos sabem muito 

bem o que significa uma noite mal dormida. Daí a necessidade de um extremo cuidado 

com a saúde energética desse cômodo tão vital para nós. Elemento Fogo e Ar. É a 

respiração e o silêncio interior que trazem a limpeza dos pensamentos para um sonho 

reparador, sem pensamentos. 

 

Cozinha: este é o local da casa em que as energias se propagam no sentido de gerar 

prosperidade e riqueza para os moradores. Qualquer problema nesse cômodo pode, 

então, prejudicar as finanças da família, proteger e atrair a prosperidade material 

quanto para preservar seus moradores dos excessos alimentares, elemento Fogo e 

Água.  

 

Banheiros: é o sistema excretor da casa. É neste cômodo que depositamos todas as 

nossas impurezas. Elementos Terra e Água. Se mal cuidado, pode atrair e mandar 

embora todas as boas vibrações da casa e é neste local que existe forte atração para 

abertura de portais negativos ampliando para toda a casa.  

 



 
 

Fiação elétrica: Em uma casa, essa rede representa o sistema nervoso. Quando os 

moradores são muito estressados ou agitados, isto pode se manifestar nas instalações 

elétricas, provocando curtos-circuitos, lâmpadas queimadas, aparelhos queimados ou 

funcionado mal, computadores que "travam" e carros que falham. Após uma limpeza 

espiritual é positivo quando dá algum problema nesta parte da casa. Elemento Fogo.  

 

Telefone e internet: Pelo telefone e Internet nos comunicamos com todo mundo. 

Falamos e ouvimos simultaneamente. Eles representam nossa boca e ouvido. 

Elemento Fogo e Ar.  

 

Instalações hidráulicas: a água representa as emoções. Muita atenção quando um 

cano vaza ou se rompe. Isso pode significar que alguém, naquela casa ou cômodo, 

está com problemas emocionais. Elemento Água. 

 

 Abaixo segue a tabela de representação dos elementos em cada cômodo. 

Cômodos Elementos 
Cozinha FOGO + ÁGUA 

Sala de jantar FOGO + ÁGUA 

Sala de estar FOGO + AR 

Quarto  FOGO + AR 

Banheiro ÁGUA + TERRA 

Garagem TERRA 

Hall  TERRA 

Janelas, portas de varanda ou sacada FOGO 

Chão, colunas, vigas, paredes e telhado TERRA 

Corredores e escadas  AR 

Telefone e internet FOGO + AR 

Instalações hidráulicas ÁGUA 

Lavanderia ÁGUA 

Dispensa  FOGO + ÁGUA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Identificãndo ã presençã dos 
elementos ãtrãve s dã 

rãdiestesiã 

A Radiestesia é a técnica que pode nos auxilia na 

identificação dos elementos nos cômodos do lar. A leitura pode ser feita 

presencialmente em cada cômodo ou utilizando-se a planta baixa do imóvel. Para 

identificação do elemento fazemos a seguinte pergunta: Qual elemento vibra neste 

cômodo no momento atual? A resposta virá com a movimentação específica do 

pêndulo para cada elemento, ou seja, quando o radiestesista captar a vibração do 

elemento água, ele fará o movimento retilíneo horizontal em vai e vem paralelo ao 

radiestesista da direita para a esquerda, quando captar o elemento Fogo o pêndulo 

girará em movimento circular no sentido anti-horário, para o elemento Ar o pêndulo 

apresentará movimento circular no sentido horário e para o elemento Terra o pêndulo 

apresentará movimento retilíneo vai e vem perpendicular ao radiestesista. O esquema 

abaixo mostra o movimento do pêndulo para cada elemento. 

 



 
 

Hãrmonizãçã o 

 E o que fazer quando o quarto não apresenta o elemento que ele deve vibrar, 

ou seja, Fogo e Ar? Ou quando a cozinha estiver vibrando o elemento Terra ao invés 

de Fogo e Água? Ou a sala de estar estiver vibrando Água ao invés dos elementos 

Fogo e Ar? São vários exemplos que eu poderia citar, mas o importante é entender 

como harmonizar um ambiente que não transmite o elemento que deveria vibrar. Para 

isso é importante entender o que representa cada um dos elementos para entender 

como harmonizar o ambiente. Por exemplo:  

Cozinha: a cozinha deve vibrar os elementos Fogo e Água. O elemento água é o 

sentimento, a linguagem do coração. O elemento Fogo luz, calor, brilho, energia, 

compreensão, o poder de transformação e a intuição, faz o indivíduo enxergar além e 

ter noção de direção. A falta do elemento água na cozinha denota a falta ou o prazer 

em se alimentar, ou seja, quando o sentimento associado à comida é de rejeição, 

intolerância, aversão ou medo pode alterar a vibração do elemento Água, pois são 

sentimentos avessos ao prazer que o alimento deveria fornecer. O elemento Fogo 

também não se apresenta quando não ocorre a transformação do alimento, o 

cozimento, a alquimia. Uma das formas de equilibrar estes elementos é consumir os 

alimentos produzidos no próprio lar, cozinhar, utilizar o fogão, o forno ou qualquer 

utensílio que transforme o alimento bruto em uma refeição, se alimentando com 

equilíbrio, sem exageros ou restrições. Isso também é válido para a sala de jantar que 

deve ser um local de prazer e reuniões com familiares e amigos regadas com uma boa 

alimentação e uma boa conversa. 

Sala de estar: A sala de estar deve vibrar o elemento Ar, ou seja, um ambiente onde 

há relações entre pessoas, conversas, troca de informações, aprendizados, enfim 

atividades sociais e intelectuais. É um local de criatividade e inspiração onde idéias 

surgem após um bate papo informal entre seus moradores ou convidados, por isso o 

elemento Fogo também rege este cômodo. A harmonia deste cômodo se dá com o 

cuidado do conteúdo e formas das conversas produzidas neste ambiente. Também o 

cuidado com o que se vê de conteúdo na televisão. Deixar este espaço harmônico, 

com uma decoração que traga conforto e propício para uma boa comunicação. Caso 

este cômodo apresente a vibração do elemento Terra, retirar plantas do local se 

houverem. 

Sistema hidráulico: é um forte representativo das emoções dentro do lar. 

Vazamentos devem ser consertados, mas principalmente as pessoas que ali residem 



 
 

devem fazer uma autoanálise e reconhecer se precisam de ajuda no aspecto 

emocional, pois se nada for feito a respeito, outros vazamentos aparecerão após o 

conserto. Os carros também podem apresentar problemas de vazamento no radiador, 

reservatórios de água e sistema de distribuição refletindo problemas emocionais de  

quem o dirige.  

Banheiro: deve estar sempre limpo, extremamente limpo, sem cheiro ou sujeira 

aparente. Colocar cloro ou amônia no vaso sanitário e nos ralos sempre que possível. 

Também se beneficiam de uma planta no local. 

Quarto: O quarto deve vibrar o elemento Fogo e Ar, quando vibra o elemento Terra 

pode significar inflexibilidade de pensamentos. Se vibrar o elemento Água pode estar 

mostrando que dentro daquele quarto apresentam emoções que podem estar 

associadas a pensamentos repetitivos e desequilíbrio emocional.  Aqui é imperativo o 

equilíbrio mental e emocional de quem dorme neste ambiente. Colocar erva embaixo 

do travesseiro ou lençol quando não vibrar o elemento Ar ajudará a equilibrar o mental 

e o emocional da pessoa que ali dorme. Não colocar plantas. 

Corredores e escadas: devem estar livres de objetos que possam obstruir a 

passagem das pessoas e do fluxo de ar.  

 

A bãgunçã e o ãcu mulo de objetos dentro do lãr 

 Hoje em dia com a facilidade na aquisição de bens materiais aliado à 

necessidade de Ter em detrimento do Ser imposto pelo sistema, faz com que as 

pessoas comprem e consumam muito mais do que necessitam. Existe um acúmulo 

excessivo que trás a sensação de pertencimento dentro do sistema e a sensação de 

posse, de conforto material que preenche um vazio existencial e substancial no Ser. 

Não há crítica ao consumo, mas sim ao consumo excessivo sem racionalidade e 

acompanhado de sentimentos e emoções. Desta forma as casas, os armários e 

espaços que deveriam estar livres acabam entulhados de caixas, de objetos que não 

são utilizados e se transformam em depósitos de energia estagnada. Não teria 

nenhum problema se não fosse prejudicial. Esta energia parada se torna cada vez 

mais densa, transformando-se em miasmas dentro dos lares e roubando energia das 

pessoas que ali habitam. Por isso não dá para falar em equilíbrio dos elementos sem 

falar em arrumação, organização, a desobstrução dos espaços e limpeza do lar. Para 

a desorganização também podemos falar em desordem e pelo dicionário português 



 
 

significa ausência de ordem, falta de organização, coleção de coisas amontoadas e 

desarrumadas, tumulto e confusão. E a desordem está presente nas coisas que você 

não usa ou que não gosta, nas coisas que estão desarrumadas, no excesso de coisas 

em um espaço pequeno ou em qualquer coisa inacabada. Você está ligado a todas as 

coisas que possuiu por meio de finos fios de energia. Quando sua casa está cheia de 

coisas que você gosta ou das quais faz bom uso, isto se torna uma fonte imensa de 

apoio e progresso. Por outro lado, a desordem e a desorganização, drena energia e 

quanto maior a desordem mais ela drena energia dos habitantes daquele lar. A razão 

pela qual a eliminação da desordem é tão importante é que, enquanto a pessoa está 

pondo em ordem o seu mundo exterior, outras mudanças correspondentes também 

acontecem no seu mundo interior. Tudo ao seu redor, em especial seu lar, espelha o 

seu mundo interior. Por isso mudar a sua casa e se livrar de tudo o que não utiliza ou 

não gosta deixa seu corpo, mente e espírito mais leves, assim como trás harmonia em 

sua vida e também abre espaço para novas oportunidades chegarem até você.  

(Kingston) 

 Segundo Karen Kingston, a desordem afeta as pessoas de acordo com a 

quantidade de materiais que ela possui, com o lugar da casa que você os mantém e 

com o tempo que estas coisas estão com você. Abaixo estão listados os principais 

efeitos da desordem trás sobre as pessoas: 

- trás cansaço e letargia 

- o retém no passado 

- congestiona seu corpo 

- pode afetar o peso corporal 

- causa confusão 

- afeta a maneira como as pessoas se tratam 

- o faz adiar decisões, planos e objetivos 

- causa desarmonia 

- causa depressão 

- cria excesso de bagagem 

- entorpece a sua sensibilidade e o impede de desfrutar a vida 

- cria distração das coisas importantes para você 



 
 

 As pessoas se apegam a própria desordem porque tem medo de se livrar dela, 

medo das emoções que podem sentir ao arrumar coisas inúteis, medo de cometer um 

engano,  arrependendo-se de ter se livrado de algo, medo de se tronarem vulneráveis 

ou expostas. A eliminação da desordem poderá trazer à tona sentimentos que farão 

com que tenhamos que lidar com eles e sabemos disso intuitivamente. Um incentio 

para a arrumação da bagunça é saber que o medo e amor não ocupam o mesmo 

espaço. Tudo o que você segura por meio do medo o impede de ter mais amor na 

vida, o impede de ser quem você realmente é, de fazer aquilo que se comprometeu a 

vir fazer. A eliminação da desordem lhe dará maior clareza sobre o seu propósito de 

vida, ajudará a restaurar a sua vitalidade, deixará você livre para ser você mesmo e 

esse é o maior presente que pode se dar! 

Acãbãndo com ã desordem ãntes que elã comece 

 Esses hábitos o ajudarão a eliminar a desordem, por exemplo: 
- Pense duas vezes antes de comprar, se questione se há necessidade real naquela 
comprar 
- Não utilize a expressão “por enquanto” na sua mente e sua fala. Toda vez que você 
diz que está colocando algo em algum lugar “por enquanto”, significa que você está 
planejando voltar novamente mais tarde a ele para colocá-lo no lugar certo 

- Quando algo novo entra em sua casa, algo velho deve sair 

- Elimine a desordem mental: 

 - pare de se preocupar 

 - pare de criticar e julgar 

 - evite falar muito 

 - pare de se lamentar ou se queixar 

 - elimine os pensamentos repetitivos 

 - coloque os relacionamentos em ordem 

- Elimine a desordem emocional 

 - elimine mágoas 

 - elimine crenças limitantes 

 - elimine sentimentos negativos 

 - afaste-se de certos relacionamentos, se necessário 

- confie em si 

- ame-se 



 
 

 

 


