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A técnica que fundamenta todas as técnicas holísticas,
quânticas e naturais, é a Medicina do Futuro.
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Boas vindas

É  com  muita  alegria  que  compartilho  esse  E-book
gratuitamente com todas as pessoas que escolheram trilhar a
jornada do autoconhecimento e, através dele, levar luz e leveza
ao mundo. Entender a linguagem do Universo é mergulhar em
cada partícula que compõe tudo o que existe. Aprender a usar
esse conhecimento terapeuticamente é transcender o próprio
conceito de cuidado.  É  mergulhar  na  linda aventura  da vida
para sentir, com cada partícula do nosso ser, que somos o todo
em tudo, que somos amor em ação. 

Seja bem-vindo(a) a Medicina do Futuro.

Leia, pratique, leia novamente e transcenda-se com leveza.

Boa viagem!

Celso Costa | 2020
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PREFÁCIO

Somos a soma de todos os nossos pensamentos e emoções.

O fundamento da técnica aqui apresentada teve seu berço no
século  passado,  quando  se  iniciaram  os  estudos  das
frequências cerebrais. Essa pequena parte do nosso corpo tem
capacidade de processamento maior que qualquer computador
já feito. E é ele que decide se estaremos felizes ou tristes, mal
ou de bem com a vida.  A mutabilidade humana é uma exata
cópia do que acontece em nosso cérebro, que não é algo que
esteja  pronto  e  acabado.  Essa  máquina  maravilhosa  é  uma
misteriosa caixa-preta.

Nossos pensamentos formatam projetos que criam um molde
do que acontecerá em nossa realidade. Mas são as emoções
que qualificam e dão vida ao molde. As emoções são a primeira
sugestão que o cérebro emite, sobre um determinado assunto,
baseado no processamento da experiência vivida e acumulada
ao longo dos anos. 

Nosso cérebro é um centro gerador de ondas eletromagnéticas
fornecidas pela atividade dos neurônios, que modificam nossas
frequências permeadas pela atividade interna e se relacionam
diretamente com as mudanças de estados de consciência. 

O  Caminho  do  autoconhecimento  é  um  mergulho  no
desconhecido.  É  um desafio que  fazemos  a  nós  mesmos  de
encarar nossas sombras para transmutá-las em Luz. E não há
parâmetros no desconhecido. É necessário viver esse mistério,
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abrindo  mão  de  referências  externas,  para  encontrar  quem
realmente somos em substância e consciência. E esse caminho
é  para  dentro.  Somos  perfeitos.  Só  precisamos  dissolver  os
limites  emocionais  que  criamos  ao  longo  da  vida  e  que
impedem de irmos além da nossa poltrona desconfortável de
conformismos existenciais.

Há cinco anos, descobri as frequências sonoras e decidi estudar
o  cérebro  em  profundidade.  Voltei  a  estudar  Anatomia
Humana e Emocional revisando o material da minha formação
e aderindo novas  informações em centenas  de pesquisas de
várias fontes em todo o mundo. Comecei a fazer testes em mim
mesmo para sentir como meu corpo reagia a cada frequência
emocional e orgânica e comecei a mapear os resultados. 

Devido  ao  potencial  de  trabalho  terapêutico,  resolvi
transformar  essa  informação  em  uma  formação  e,
posteriormente em um E-book que você tem em mãos agora.
Espero que você possa ajudar muitas pessoas a se alinharem
com o Padrão Harmônico Universal e ter um lindo encontro de
amor com suas respectivas essências.

Desde  já,  sejam  bem-vindos  e  bem-vindas a  Medicina  do
Futuro, o uso consciente da linguagem do universo.

E-Book Gratuito Soma | Florais Sonoros®
6



MUSICOTERAPIA

Todos  nós  sabemos  que  a  música  é  uma  arte.  Porém,
refletimos  pouco  a  respeito  dessa  arte,  que  se  tornou  uma
indústria de consumo gigantesca, nos levando a não parar para
pensar nos efeitos que ela pode gerar em nossas vidas. Muito
menos em termos terapêuticos. 

O primeiro registro escrito falando sobre musicoterapia ao qual
temos acesso são os Papiros de Lahun, uma coleção de textos
egípcios antigos que relatam a vida comum do cidadão do Egito
antigo, como problemas administrativos, matemáticos e relatos
médicos.  Esses  arquivos  arqueológicos,  constatam  que  a
musicoterapia,  mesmo  não  sendo  a  mesma  de  hoje,  era
amplamente utilizada nos templos egípcios.

A história da musicoterapia moderna tem suas raízes em um
local bastante curioso: os hospitais militares da segunda guerra
mundial.  A  música  nunca  deixou  de  gerar  interesse  em
médicos, mas foi somente aplicada de forma sistematizada e
estudada por conta do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos.  Ela  era  utilizada  para  ajudar  na  recuperação  de
soldados que voltaram da guerra, sendo especialmente voltada
para  pacientes  com  transtornos  mentais  e  emocionais.  A
musicoterapia gerou por muito tempo fascinação e é somente
a  partir  do  século  XX  que  investigações  mais  científicas
puderam ser feitas a respeito do seu potencial terapêutico.
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Musicoterapia  é  uma  técnica  que  trabalha  desequilíbrios
físicos,  emocionais  e  até  espirituais  dependendo  do  padrão
vibratório da composição harmônica.  Trata-se de um híbrido
entre arte e saúde. Pode ser utilizado em qualquer área que
haja demanda, seja promovendo saúde, reabilitando, atuando
como preventivo ou simplesmente para melhorar a qualidade
de vida. 

Seja  quando  estamos  tocando  um  instrumento  ou  quando
estamos passivos, somente ouvindo uma música, diversas áreas
do  cérebro  entram  em  funcionamento.  São  elas:  O  Corpo
Caloso, o Córtex Sensorial, o Córtex Auditivo, o Córtex Motor, o
Córtex Pré-Frontal, o Córtex Visual, o Cerebelo, o Hipocampo e
a Amídala Cerebral. Isso faz com que ela possa ser utilizada de
forma  terapêutica  em  pacientes  que  sofrem  com  doenças
neurodegenerativas,  como o  Alzheimer por exemplo.  Existem
diversos  benefícios  que  podem  ser  proporcionados  pela
musicoterapia. Segue alguns cientificamente comprovados: 

* AVC
* Afasia
* Autismo
* Amnésia
* Demência
* Sociabilidade
* Doenças Cardíacas
* Transtornos Neurológicos

Hoje, a música se faz presente o tempo todo, nos nossos fones
de ouvido, nos nossos carros, ônibus, lojas e até no trabalho. Se
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sairmos do automatismo da vida “moderna” e nos dispormos a
enxergar o potencial terapêutico e as mudanças que ela pode
proporcionar,  levaremos  uma  vida  muito  mais  saudável  e
sonoramente colorida. 

As  Frequências  de  Ressonância  Sonora também  seguem  o
princípio  terapêutico  da  Musicoterapia.  Porém  vamos  além
tratando em detalhes os desequilíbrios humanos. 

Os gregos antigos já afirmavam que características específicas
da  música  podiam  ser  associadas  a  algumas  emoções.  Essa
noção recebeu uma formulação mais precisa na doutrina dos
afetos durante os séculos XVII e XVIII. A partir de então, vários
filósofos conceituaram as emoções por ela desencadeadas, no
intuito  de  entender  e  explicar  a  relação entre  a  música  e  o
indivíduo. 

Com o surgimento da psicologia no final do século XIX, surge
também a pesquisa sobre a expressão das emoções em música,
que tem sido conduzida durante mais de um século, incluindo
os primeiros estudos da década de 1930, como o de Hevner
(1936), que explorou propriedades expressivas de parâmetros
musicais. Esse foi o ponto de partida real para definir aspectos
da composição musical que podem influenciar a expressão das
emoções.  Dada  a  importância  do  papel  das  emoções  nas
atividades musicais, esta área ocupou uma posição central nas
pesquisas  realizadas  em cognição musical.  Essa  temática,  no
entanto, foi negligenciada durante as décadas de 1960, 1970 e
1980, tendo sido somente a partir de 1990 recebido uma maior
atenção.  A  partir  de  então,  novos  estudos,  novas  teorias  e
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diversos modelos científicos foram surgindo, com o intuito de
entender como se dá o envolvimento emocional  entre o ser
humano e a música. 

As  frequências  Sonoras  são  a  expressão  da  alma  humana.
Como  já  sabemos,  ela  pode  ser  usada  como  forma  de
demonstração de alegria, de tristeza, de desabafo ou de apoio
a estados emocionais densos como a depressão e a ansiedade
crônica. 

Hoje, devido à evolução da Neurociência, é possível mapear 
qual a ação da Música no sistema nervoso e as reações físicas

correspondentes a essa ação. 

Está  comprovado  por  estudos  que  a  dopamina,  substância
neurotransmissora  presente  em  nosso  organismo,  faz  as
pessoas sentirem tanto a antecipação de um momento musical,
como  a  excitação  decorrente.  Através  desses  estudos,
descobriu-se que a dopamina é liberada tanto para as músicas
favoritas, quanto para àquelas que não são. Mas é claro que
em dosagens  diferentes,  o  que causa  ou não uma excitação
maior.  Por  isso  algumas  pessoas,  ao  ouvirem  uma  música,
acompanham o ritmo ou se remexendo levemente, ou batendo
a ponta do pé no chão de leve, ou cantarolando alguns pedaços
da canção.

Na  última década,  houve  uma expansão  nos  conhecimentos
das bases neurobiológicas do processamento da música pelo
nosso cérebro. 
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Segundo  a  Canadian  Association  for  Music  Therapy,  a
Musicoterapia  auxilia  na  integração  física,  psicológica  e
emocional  do  indivíduo  e  no  tratamento  de  doença  ou
deficiências.  Segundo  eles,  alguns  instrumentos  possuem
eficiência no tratamento de patologias específicas:

 Piano: combate a depressão e a melancolia;
 Violino: combate a sensação de insegurança;
 Flauta Doce: combate ao nervosismo e a ansiedade;
 Violoncelo: incentiva a introspecção e a sobriedade;
 Instrumentos  de  sopro:  inspira  a  coragem  e  a

impulsividade.

É  de  extrema  importância  e  utilidade  para  nosso  trabalho,
compreender os processos emocionais, sentimentais e afetivos
envolvidos na expressão musical, pois são eles que permitirão
que Terapeutas,  de qualquer área, comuniquem e entendam
exatamente o que estão fazendo com suas respectivas técnicas.
Entenderemos isso mais a frente.

Há séculos os curandeiros usam músicas e tambores. Estamos
apenas redescobrindo o que sempre souberam: a música, por
meio de sua profunda repercussão sobre a mente e o corpo, é
uma poderosa para ferramenta de cura e autoconhecimento.

Poderíamos continuar a falar da música e sua ressonância por
toda a vida e não conseguiríamos abordar toda a riqueza dessa
temática. Aconselho a dar uma pesquisada  sobre Cimática no
Youtube e verá muito material rico que comprova o poder da
ressonância sonora. Utilizando a Lei da Analogia, ao vermos as
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formas criadas através das vibrações podemos imaginar o que
elas podem fazer em nossa mente, em nosso corpo e em nossa
realidade. 

Fomos adestrados a brincar e ser inteiros por tempo limitado,
depois  a  trabalhar  e  reproduzir  o  mesmo  filme  até  nossos
últimos dias. Mas algumas pessoas ousam encarar o medo, a
insegurança, a loucura, a opinião alheia. Ousam sair da caverna
e  se  deparam  com  zilhões  de  linhas  temporais  que  abrem
caminho para possibilidades infinitas. Saindo em direção ao sol,
encontrarão Luz e poderão ver e sentir tudo que disseram que
era  errado  ou  mentira.  Essas  pessoas  passaram  por  uma
intensa  revolução  interna  para  resolver  mergulhar  no
desconhecido.  Estou  falando  de  mim,  de  você  e  todas  as
pessoas que ousaram sair do molde.

Mas a mudança só é possível quando mudamos a frequência.
Essa é a chave para entendermos a Vida e suas miríades de
possibilidades.  Não  nascemos  condenados  a  viver  uma linha
temporal. Nascemos para criá-las. Para escolher nosso próprio
caminho.

A vida gira em torno de In-formação. Nos in-formamos o tempo
todo. Energia é informação. Se nosso corpo é feito de energia,
então  somos  a  própria  in-formação  em  movimento.  Se  o
conhecimento adquirido não forma internamente práticas que
nos mudem para melhor, que não nos impulsionem na estrada
da evolução real, o que estamos fazendo?

O verdadeiro professor e mestre de quem trabalha com cura é
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sua Presença Eu Sou. E para entender a linguagem do nosso
Mestre Interior, precisamos entender a linguagem que ele usa
para  criar  o  Universo  e  tudo  o  que  há.  Incluindo  todas  as
técnicas terapêuticas da atualidade. 

Tudo começa vibracionalmente 
através das frequências sonoras.

A Vida é um grande mistério, não a ser desvendado, mas a ser
vivenciado. Por isso se chama Vida. E é impossível vivenciar o
mistério  através  das velhas  crenças,  porque só se  pode crer
naquilo  que  já  se  conhece.  Se  desarmar  e  se  abrir  ao
desconhecido é viver.

Chega de buscar respostas fora. Elas estão cheias de achismos
baseados  em  sombras  e  migalhas  de  verdades  externas
individuais. Você é a resposta! 
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A LINGUAGEM DAS EMOÇÕES

Vivemos toda a nossa vida em busca de prazeres que durem
eternamente. Como os prazeres sempre acabam, nos apoiamos
nos  sonhos.  Os  sonhos  nasceram  para  serem  realizados  e,
portanto,  estão fadados  a morrerem para dar  lugar  a  novos
sonhos. Essa roda de desejo, realização, prazer, novos desejos
em busca de reviver prazeres nunca têm fim. 

Os  sonhos  são  baseados  em  memórias.  As  memórias  são
criadas a partir de um conjunto de experiências em sua grande
maioria  coletivas.  Fundamentamos  nossos  objetivos  em
momentos  de  prazer  vividos  por  outras  pessoas.
Experimentamos, gostamos e transformamos essas memórias
alheias  em memórias  pessoais.  Nos viciamos em substâncias
endócrinas geradas por esses momentos fadados ao fim. Nos
apegamos a essa roda se contentando com migalhas de alegria
e chamamos isso de felicidade. Por fim, percebemos que não
somos  felizes  mas  vivemos  momentos  de  felicidade
acreditando que a vida é  assim mesmo. Afinal de contas todo
mundo vive da mesma forma não é verdade? Mas quando a
vida  gira  em  torno  do  prazer  damos  espaço  ao  sofrimento
porque na ausência desses momentos agradáveis nos sentimos
perdidos. 

Sofremos por falta de identidade. Não sabemos quem somos.
Não  sabemos  que  somos  tudo  o  que  desejamos.  Não
precisamos de nada. Somos tudo em todos. Somos o Todo em
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tudo.  E  para  assumirmos  a  identidade  de  seres  perfeitos
precisamos trilhar o caminho do autoconhecimento. 

Olha  só  o  que  já  sabíamos  mas  esquecemos  como  acessar
dentro de nós. 

1 – A Mente é uma máquina do tempo:

Não é possível qualificar o tempo com a nossa consciência. O
tempo  linear  só  existe  em  nossa  mente.  Como  mensurar  o
passado  e  o  futuro  se  sempre  os  vivenciamos  no  agora?  O
Tempo não anda em uma única direção. Você decide para que
direção ele deve seguir  dentro da sua cabeça.  Onde os seus
pensamentos  estão,  ali  você  está.  Seus  pensamentos  e
emoções manipulam não apenas  o tempo como tudo o que
existe.

2 – Por que sofremos?

Sofremos por querer mudanças sem que elas comecem em nós
mesmos.  Todos  os  nossos  sofrimentos  estão  ligados  ao  que
realmente importa a nós. Dinheiro, relacionamentos, viagens,
sonhos, conquistas,  tudo não passa de fluxo natural  da vida.
Pensando e sentindo criamos qualquer  coisa.  O pensamento
formula e a emoção qualifica. 

3 – O Medo:

Até despertarmos para a busca do autoconhecimento, vivemos
em gaiolas  com a porta aberta.  Nos identificamos por  tanto
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tempo com elas que assumimos a identidade de escravos. As
referências  são  a  de  que  ser  livre  e  independente  é  ter  a
própria gaiola. E numa sociedade de escravos, desejar ser livre
é uma doença contagiosa. O mundo é uma gaiola gigante, cheia
de pequenas gaiolas, onde quem não tem não existe. 

O medo é o guardião vigilante do portão da gaiola. Para sair da
gaiola  precisamos perceber que o Medo só existe dentro da
nossa cabeça. Ele não existe realmente. Não dá para tocar o
medo, dá? 

Como diria Serapis Bay:  Estar Separado(a) da Fonte significa
morar onde domina o medo.

Se a dor é reprimida ela cresce, se você a expressar, ela diminui.
Com a alegria ocorre totalmente o oposto: se você reprimir a
alegria, ela diminui; se você a expressar ela aumenta." (Osho)

4 – 95%:

Hoje supõe-se que a consciência ocupa em torno de 5% e o
inconsciente o restante da nossa capacidade de realização. Na
realidade, praticamente tudo que fazemos como andar, falar e
até as conexões que nos levam a entender conscientemente,
acontecem  nos  bastidores  do  nosso  subconsciente.
Aparentemente não é possível controlar o inconsciente mas é
possível  influenciá-lo.  Conscientemente  podemos  criar
sinapses, novas conexões que dessensibilizem algumas reações
automáticas. Quando alimentamos nosso consciente por muito
tempo  com  algo  ele  assume  como  parte  dele  e  gera  uma
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vibração que se conecta com outros campos vibratórios criando
nossa realidade.  Nosso  universo se  molda aos  pensamentos,
sentimentos, palavras e atitudes que alimentamos.

Se  com  5%  conseguimos  realizar  conscientemente  tantas
coisas,  imagine as  miríades  de possibilidades à  espera de se
tornarem realidade, escondidas no reino subconsciente desse
computador divino chamado cérebro! Mas caminhar não é o
suficiente. É preciso ter um foco.

5 – Quem está no comando?

O Intelecto é consciente de apenas 15 a 20 informações por
segundo  dos milhões de reações abaixo da nossa percepção!
Nossa  Consciência  não  sabe  nada!  Então,  quem  está  no
controle? Como falamos, o subconsciente. A mente consciente
e subconsciente, que compõem a nossa alma, só conseguem
ver  o  que  a  memória  vê,  sentir  o  que  a  memória  sente,
comportar-se como a memória se comporta e decidir como as
memórias decidem. São elas que estão no comando! 

Precisamos acessar a nossa inteligência divina para transcender
as memórias limitantes. Acessamos isso reconhecendo 100% da
responsabilidade de nossa realidade, nos perdoando profunda
e completamente, acolhendo as memórias como conhecimento
em potencial  e  agradecendo  a  oportunidade  de  dissolvê-las.
Quando absorvemos a informação da memória,  o  que fica é
Pura Luz. Evolução. Progressivo autoconhecimento. 
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6 – Esconde-Esconde:

Como  disse,  a Vida  é  um  grande  mistério,  não  a  ser
desvendado, mas a ser vivenciado. Por isso se chama Vida. E é
impossível  vivenciar  o  mistério  através  das velhas  crenças,
porque só se pode crer naquilo que já se conhece. Se desarmar
e se abrir ao desconhecido é existir em essência. Viver não é
conquistar.  Viver é ser  livre da necessidade de tudo. Viver é
desapegar. 

Negar o que não conhecemos não significa inexistir. Somos nós
brincando de esconde-esconde. Dizemos: achei! – para o que
conseguimos  entender  ou  suportar.  E  dizemos:  mentira!  Ou
Esquece! – para o que não entendemos ou negamos porque
dói. 

O  que  você  pensa  e  sente  formata  a  sua  vida  em todos  os
aspectos. Os pensamentos e emoções são lugares reais. Onde
você está?!

A Plenitude está onde não vemos. Ela está no vazio. No silêncio
interior. 

7 – Sem Desculpas:

Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por
estar  vivo.  E  este  único  sobrevivente  foi  parar  numa  ilha
deserta e fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu
novamente. Com muita dificuldade e os restos dos destroços,
ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se

E-Book Gratuito Soma | Florais Sonoros®
18



proteger do sol, da chuva e de animais. O tempo foi passando e
a cada alimento que conseguia, ele agradecia. Um dia, voltando
depois de caçar e pescar viu que seu abrigo estava em chamas,
envolto  em  altas  nuvens  de  fumaça.  Desesperado,  ele  se
revoltou  e  gritava  chorando:  “O pior  aconteceu!  Perdi  tudo.
Deus por que fez isso comigo?” Chorou tanto que adormeceu
profundamente,  cansado.  No  dia  seguinte,  bem  cedo,  foi
despertado por um navio que se aproximava. “Viemos resgatá-
lo”,  disseram.  “Como  souberam  que  eu  estava  aqui?”,
perguntou. “Nós vimos o seu sinal de fumaça”, responderam
eles.

Desde  que  começou  a  fazer  esse  curso,  quantas  vezes
agradeceu  por  estar  simplesmente  aí  lendo,  respirando,
aprendendo?

Reclamar  ou RE-CLAMAR,  significa clamar repetidamente por
algo  que  não  queremos.  Agradecer  ou  A-GRAÇA-DESCER  é
permitir que a Graça desça, é receber de graça, é ganhar em
amor  incondicional.  Sem  sacrifícios.  Percebe  o  poder  da
Gratidão? 

Ser  vítima  é  mais  fácil  e  confortável  do  que  admitir  nossa
responsabilidade.  Por  isso  poucas  pessoas  expandem  a
consciência. Se iluminar significa abrir mão de tudo para ser o
todo.

O que você procura não está no final da caminhada. O caminho
é a Plenitude.
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8 – A ação precede a emoção:

O  sentimento  de  plenitude  é  consequência  natural  do
reencontro  com nós  mesmos.  Se  damos  esperando  receber,
estamos  fazendo  barganha.  Para  reviver  as  descargas
hormonais e explosões elétricas das conexões cerebrais que o
fim proporciona, só é possível na dualidade dos momentos. Por
isso  dizemos  que  a  felicidade  é  efêmera.  Somos  drogados.
Viciados  em  adrenalina,  noradrenalina,  dopamina  e  outras
substâncias endócrinas geradas artificialmente para sustentar o
volume  de  energia  que  é  necessária  para  viver  na  sopa  de
medo que é a ignorância. 

As  árvores  frutíferas  não  fazem  esforço  para  gerar  frutos
porque essa é a essência delas. Você não precisa fazer esforço
nenhum.  Apenas  saiba  que  você  é  o  que  é.  Você  é  toda  a
abundância de que necessita. Essa é a sua única essência. 

Seja o que você quer ver, sentir e viver. Perdoe ou peça perdão.
Se você sente algum sinal de humilhação no perdão então você
já está se humilhando ao abrir mão da liberdade. 

O  egoísmo  é  o  oposto  da  mecânica  natural  do  universo,  o
orgulho é o antônimo da inteligência e a vaidade é a ilusão da
necessidade de ilusões.  Você escolhe ter o encontro de amor
com você mesmo ao abrir mão do egoísmo, do orgulho e da
vaidade. 

A  vida  está  no  desapego,  a  morte  na  retenção  e  eterna
manutenção. 
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9 – Dentro ou fora?

O  mundo,  nosso  corpo,  a  realidade  em  que  vivemos  é  um
grande espelho que reflete o que temos dentro de nós. Quem
olha para fora se conhece no que recebe de volta ao externar o
que  busca.  Quem  vive  nessa  eterna  gangorra  de  sonhos
projetados que os impulsiona e sonhos realizados que os levam
ao ponto inicial numa eterna roda de desejos e realizações, não
são plenos. Quem olha para dentro desperta quando percebe
que despertar é sair do molde. Se sentir plenamente cheio só é
possível  no  reconhecimento  do  próprio  vazio.  Só  aí,  as
perguntas sessarão porque sua essência é feita de respostas. E
todas elas culminam em um único lugar, no Eu Sou Amor em
Ação. 

10 – Nosso verdadeiro guia:

É inevitável ignorar as contradições íntimas que cada um de nós
possui. Ira, cobiça, inveja, orgulho, gula… Somos esse conjunto
de  entidades. Todos  lutando entre  si  e  disputando  a
supremacia ao longo da nossa história. De acordo com nosso
nível de maturidade, nossa visão modifica os ângulos da luz das
certezas.  Como  mudamos  todos  os  dias,  podemos  trocar  a
palavra certeza por ângulo. 

Os Eus, que se baseiam nas 3 chagas abordadas anteriormente,
alimentam  uma  divisão  interna  que  nos  mantém  cativos.
Somos escravos de nós mesmos. Não estamos na gaiola. Somos
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a gaiola. Por isso é tão difícil sair dela. A porta aberta é uma
ilusão de escolhas egoístas para não nos sentirmos controlados.

Não seja guiado pelas limitações externas. Tudo passa e tudo se
encontra no final.

11 - Conhecimento X Sabedoria:

Não  importa  o  que  aconteceu  ou  o  que  acontecerá,  jamais
perderemos  o  nosso  valor  ante  o  Universo.  Quer  estejamos
sujos, quer estejamos limpos, quer amassados ou inteiros, nada
disso altera a importância que temos. Tudo o que importa é
saber  que  nós  somos  os  únicos  responsáveis  pela  nossa
realidade. Quando você muda a si mesmo, todo o seu mundo
muda.  E  acredite,  todas  as  pessoas  que  entrarem  em  sua
realidade  ou  mudarão  também  ou  se  afastarão,  porque  a
vibração  de  saber  quem  é  assusta  as  pessoas  que  ainda
dormem. 

Muita  gente  busca  conhecimento  desenfreado  no  intuito  de
despertar a sabedoria, para lidar com o conceito complicado de
vida. Conhecer é se libertar da ignorância e isso é bom, mas
não é suficiente. Sabedoria é abrir mão do que achamos saber
para encontrar o Dom da Vida. 

Viver é ser feliz com o ato de viver. Viver é respirar vida em
toda a sua plenitude. Como você é Plenitude em substância e
consciência, viver é ser quem é. 
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12 – O caminho do meio:

Temos um conceito espacial na terceira dimensão. Norte, sul,
leste,  oeste,  em  cima,  em  baixo,  dentro  e  fora.  Há  uma
necessidade, que aprendemos a ter,  de saber onde estamos.
Por isso que é tão difícil  para as pessoas entenderem o que
significa o equilíbrio. Não há lados no equilíbrio. Não falo de
nos abstemos de lados, mas apenas entendermos que ambos
são necessários. 

"Conhece-te a Ti mesmo e conhecerás todo o universo e os
deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro

de ti mesmo, não acharás em lugar algum"
Frase do Templo de Delfos na Grécia

Não é esse livro que precisa ser lido. É você.

13 – A missão:

Mude o foco e tudo que aprendeu até hoje finalmente fará
sentido.  Quando  a  arrogância  baseada  no  volume  de
conhecimento  toma  o  lugar  da  simplicidade  do
autoconhecimento, andamos, andamos e não saímos do lugar.
E ainda morremos procurando um culpado sem perceber que
morremos na cova que cavamos.

14 – A prática antagônica do controle:

A  mudança  é  um  objetivo  calcado  na  nossa  busca  pela
felicidade.  E  isso  é  lindo!  Mas  mudar  requer  abrir  mão  das
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ferramentas  que  tão  duramente  adquirimos  ao  longo  da
estrada.  Para  algo  mudar  precisamos  entregar.  Desaprender
para aprender. Quando baixamos a guarda, paramos de resistir
ao presente e somos presenteados por informações preciosas.
Mas quando resistimos, caímos na armadilha do nosso ego e
morremos tentando atravessar um deserto de barquinho.

Assuma a responsabilidade incondicional do seu universo 
porque você é o universo.

15 – A vida é simples:

O  grande  Mestre  Jesus,  resumiu  todos  os  mandamentos
bíblicos em apenas um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo. Percebe a ordem em que ele coloca
as  prioridades?  Amar  a  Deus  sobre  todas  as  coisas  significa
amar a sua Presença Divina acima dos interesses limitados da
consciência externa. Amar a si mesmo é amar a nossa Presença
eu  Sou  e  saber  que  as  outras  pessoas  também  são
manifestações  da  Perfeição  Divina.  Então  tudo  se  resume  a
Amar  a  Deus  sobre  Todas  as  Coisas.  E  nós  somos  Deus  em
Ação! 

Não  procure  motivos  para  amar  porque  amar  é  viver  em
constante estado de gratidão.
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Enfim

Poderíamos listar uma série de emoções para entendermos o
tema desse capítulo. Faremos isso mais a frente na abordagem
das frequências. Porém, em suma, tudo o que existe é o amor e
a ausência dele. No amor encontramos a unidade e na ausência
encontramos  a  dualidade.  No  amor,  caminhamos  alinhados
com o Padrão Harmônico Universal, na ausência mergulhamos
no  Medo.  No  amor  seguimos  o  fluxo  natural  da  vida,  na
ausência  tentamos  desesperadamente  reter  o  que  achamos
que precisamos.

As  emoções  podem  se  manifestar  tão  rápido  que  nossa
consciência não participa ou testemunha o que a ativa.  Essa
velocidade  pode  salvar  nossas  vidas  ou  pode  arruiná-las
quando reagimos de forma exagerada. A princípio, não temos
muito controle,  mas é possível,  fazer algumas mudanças nos
princípios  ativos  das  nossas  emoções  e  em  nosso
comportamento quando nos emocionamos. 

As emoções nos preparam para lidar com eventos importantes
sem  precisarmos  pensar  no  que  fazer.  Elas produzem
mudanças em partes do cérebro que nos mobilizam para lidar
com  os  gatilhos  emocionais,  como  nosso  sistema  nervoso
autônomo,  que regula o batimento cardíaco,  a  respiração,  a
transpiração e muitas outras alterações corporais, preparando-
nos para diversas ações. Não escolhemos essas mudanças; elas
simplesmente  acontecem.  Essa  característica  maravilhosa  de
nossas  emoções  também  pode  nos  afetar  negativamente,
causando reações destrutivas. 
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Resumo de características comuns vistas nas emoções

• Há um conjunto de sensações que vivenciamos consciente e
inconscientemente. 

• Um episódio emocional gera atitudes em segundos. Se durar
algumas horas, é um estado de ânimo, não uma emoção. 

• Vivenciamos  emoções  como  acontecem  para  nós,  não  as
escolhemos. 

• Em  geral,  o  processo  de  avaliação  em  que  examinamos
constantemente  nosso  ambiente,  em  relação  àquelas  coisas
importantes para nós, é automático. Não temos consciência de
nossa  avaliação,  exceto  quando  ela  se  estende  ao  longo  do
tempo. 

• Há  um  período  refratário,  que,  inicialmente,  filtra  as
informações  e  os  conhecimentos  armazenados  na  memória,
dando-nos  acesso  somente  ao  que  respalda  a  emoção  do
momento.  Isso  pode durar  alguns segundos  ou se  prolongar
por mais tempo. 

• Quando percebemos o despertar de uma emoção, podemos
reavaliar a situação. 

• Há temas emocionais universais, que refletem a história de
nossa evolução, variações culturais aprendidas, que refletem a
experiência individual. 
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• O  desejo  de  vivenciar  uma  emoção  motiva  nosso
comportamento. 

• Comportamentos  repetitivos  geram  mudanças  em  nosso
corpo e em nosso mundo. 

Como vemos, as emoções constituem o principal elemento no
processo de autorregulação das nossas relações com o mundo
interno  e  externo.  Através  delas  experimentamos  as  nossas
relações com a vida. Constituem também um rigoroso sistema
de  sinais  que  atuam  de  acordo  com  a  complexidade  das
relações envolvidas, regulando desde respostas mais imediatas
e emoções mais simples até relações complexas que requerem
respostas emocionais mais elaboradas. 

Precisamos  ter  em  mente  que  nossas  emoções  falam  uma
linguagem  completamente  diferente  das  nossas  conexões
racionais,  são  independentes,  detêm 95% da nossa  mente e
seguem  parâmetros  alimentados  pelas  memórias  que
carregamos ao longo da nossa caminhada. 

Tudo  o  que  acontece,  de  bom  ou  ruim,  em  nossa  vida  é
qualificado pelas nossas emoções. Por isso que boa parte do
foco  dos  Florais  Sonoros  estão  nas  frequências  delas.  Seja
trabalhando diretamente nos  sentimentos  que a  compõe ou
em partes do corpo ligadas a elas, tudo tem uma frequência em
consonância com o todo. E essa ferramenta devolve o padrão
de equilíbrio necessário para voltarmos ao padrão harmônico
universal.  Ela  auxilia  as  pessoas  a  transformarem  dados
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inconscientes  em  informações  úteis,  em  metade  do  tempo
convencional.  Como  nosso  cérebro  ativa  a  função  de
recompensa diante de novas informações, trazendo a sensação
de euforia e entusiasmo, os Florais Sonoros levam as pessoas a
desejarem  se  conhecer.  Elas  ficam  animadas  com  a
possibilidade  de  reconstruir  uma  vida  alinhada  com  a
Plenitude, que é o resultado do alinhamento com a Harmonia
Universal.  Isso  gera  uma  profunda  mudança  no  padrão
vibratório e a novas conexões com frequências alinhadas com o
desejo de mergulhar nas aventuras  da vida.  O que acontece
realmente  é  que,  ao  nos  reconectarmos  com  o  padrão  da
unidade,  a  vida  começa  a  ficar  mais  leve  e  a  lei  do  menor
esforço entra em cena.

E  sim!  É  possível  trabalhar  questões  mais  complexas  como
depressão, ansiedade, vícios, insônia e até doenças do corpo
físico, tendo em vista que todo desequilíbrio tem sua raiz nas
emoções. Mas, como terapeuta, sinto a obrigação de orientar a
trabalhar  as  Frequências  lado  a  lado  com  um  bom
acompanhamento profissional.

Lembre-se que tudo é energia e, portanto,  é  informação em
movimento com o objetivo de nos conduzir a nossa Essência
Perfeita.  O  conhecimento  que  ilumina  não  só  te  põe  em
liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. 

Necessidades unificadas conduzem à ações unificadas 
porque produz ausência de conflitos. 
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Todos  os  aspectos  do  limite são  inverídicos,  porque  não
existem no nível criativo e, portanto, inexistem. Qualquer que
seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas
crenças a esse teste, nessa mesma extensão as tuas percepções
são corrigidas. 

Quando a vontade é realmente livre, não pode criar
equivocadamente porque só reconhece o Amor 

que é perfeito. 

O primeiro passo para acessar  a plenitude é  reconhecer que
todos os problemas não estão fora. 

O problema sempre está dentro!

O segundo passo diz que o problema que está dentro é um
problema que eu inventei  e  é  algo  que eu agora  não quero
mais. 

É uma criação mental equivocada! 

O terceiro passo, portanto, ocorre quando o entrego ao Eu Sou
e Ele se encarrega de transmutar os Limites em Liberdade. 

Eu entendo que sou Perfeito!

Isso acontece porque escolhi não me identificar com as minhas
crises como parte da minha identidade. 

Eu decido ser quem Eu Sou! 
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Meu nome, a partir de agora, é Plenitude! 

Os  níveis  de  percepção  de  limites  ou  de  plenitude,  são
determinadas pelo nível de estabilidade dos nossos estados de
consciência.  Cada pessoa possui  características individuais  de
atividade  nas  ondas  cerebrais.  Essas  características  têm  um
protótipo  e  um  ritmo,  incorporando  frequências  Beta,  Alfa,
Theta  e  Delta.  Essas  frequências  aparecem em vários  níveis,
pois o cérebro está em constante adaptação diante das várias
tarefas que o ser humano cumpre em seu dia a dia.

Essas são a base de condução fundamental dos Florais Sonoros.
Todos elas têm uma música ou sequência harmônica que flutua
dentro de uma ou mais frequências de acordo com o propósito.
Todos  nós  experienciamos  essas  frequências  de  ondas
cerebrais em diferentes momentos do nosso cotidiano, o que
nos  leva  à  diferentes  estados  de  consciência.  Mas  podemos
alternar  os padrões  a  favor  de  alcançar  outros  níveis  de
consciência alinhados a Matriz Divina. 

Nós,  facilmente  esquecemos  que  somos  os  condutores  da
nossa realidade – e que a nossa caminhada, apesar de parecer
ser composta de influências externas, na verdade consiste de
nossos  pensamentos,  emoções  e  crenças.  Portanto,
aprendendo sobre os estados mais profundos de consciência,
você  pode  abrir  sua  mente  subconsciente  e  criar  a  sua
realidade  à  vontade,  e  com  precisão.  É  aí  que  entram  o
mergulho na Linguagem do Universo. E dominar esse idioma,
aprendendo a usá-lo terapeuticamente, compõe a medicina do
futuro.  Por  estarmos  trabalhando  na  raiz,  não  apensas  dos
nossos desequilíbrios, como no fundamento criador de tudo o
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que  há,  estamos  usando  a  ferramenta  do  universo  para
entender a si mesmo em substância e consciência.

Cada parte do nosso corpo e da nossa mente, cada emoção,
cada  padrão  comportamental,  tudo  tem  uma  frequência
específica.  Na  formação  soma  de  Florais  Sonoros eu
compartilho,  além  de  uma  grande  lista  de  frequências  para
trabalhar qualquer área, como também ensino a analisar uma
anamnese com base em um Mapa Emocional  que prepara o
terapeuta  a  entender  o  cliente  em  profundidade.  Esse
conhecimento é essencial não apenas para os Florais Sonoros
como para qualquer técnica.  Lembre-se que são as emoções
que qualificam tudo o que acontece em nossa realidade interna
e externa. 

O universo, antes de ser o que é, começou através de cordas
vibracionais  que,  através  de  diferentes  estados  vibratórios,
assumiu  diferentes  sons,  cores  e,  finalmente,  formas,  como
cada um de nós por exemplo. É por isso que os Florais Sonoros,
a  ferramenta  de  criação  do  universo,  é  a  ferramenta  que
fundamenta todas as técnicas que conhecemos. Dominar essa
técnica é aprender a usar todo o poder de criação da Fonte da
Vida. 

Ainda há muito a ser falado sobre o assunto, mas isso ficará
para  a  nossa  formação.  Por  enquanto  vou  compartilhar
algumas frequências sonoras e sugestões de uso terapêutico.
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FREQUÊNCIAS

Tudo o que precisamos fazer é lincar os desequilíbrios a serem
tratados com as frequências abaixo.

No caso dos Chakras podemos usar as seguintes:

Chakra Base: 384hz-Ligação do ser humano com o seu mundo
Chakra Sexual: 432hz-Abertura ao novo, relações afetivas, amorosas
e sexuais
Plexo Solar: 488hz - Personalidade
Chakra Cardíaco: 512hz - Amor incondicional
Chakra Garganta: 576hz - Comunicação, criatividade,
capacidade de  receber e assimilar
Chakra Frontal: 648hz - Percepção, conhecimento e liderança
Chakra Coronário: 728hz - Luz do conhecimento e da sabedoria
divina

Segue mais algumas para você ter uma ideia do que podemos
fazer:

2,5hz: Sedativo | Ansiolítico
5hz: Endorfina
9,19hz: Resolução de Conflitos
20hz: Energização
136,1hz: Calmante
250hz: Elevação do padrão vibratório
396hz: Liberar medo e culpa
512hz: Amor incondicional
639hz: Conexões e relacionamentos
2025hz: Limpeza e Equilíbrio Energético
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E  muito  mais.  Além  das  sequências  Fibonacci,  Solfégios
milenares, sequências rife para propósitos específicos e, claro,
a  forma  correta  de  criar  os  próprios  florais  sonoros
personalizados, sem ficar baixando sons genéricos na internet.
Lembre-se  que  as  frequências  sonoras  só  funcionam
terapeuticamente se forem feitas de forma individual.
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TÉCNICAS USADAS

Trabalharemos com  um sistema básico  de uso de frequências
sonoras transformadoras. Segue abaixo uma rápida explicação.
Até  porque  o  sistema é  bem  simples  mesmo.  A  eficácia  do
tratamento  depende  inteiramente  do  seu  conhecimento
referente as emoções e suas relações com nosso corpo e nossa
realidade. 

Não falarei dos sons binaurais porque você poderá encontrar
muita  informação  na  internet,  apesar  de  a  maioria  estar
incompleta. Na Formação Soma eu explico a forma correta de
criá-los, qual a frequência é colocada em cada lado, que tipo de
onda  utilizamos  para  condução  e  qual  a  frequência  ou
sequência é utilizada. Por enquanto vamos nos ater a usar essa
informação  como  harmonizante  do  ambiente  criando  uma
ressonância de modificação de padrão vibratório.

O  mais  importante  é  termos  em  mente  que  a  função  das
frequências  é  levar  nosso  cérebro  a  ativar  o  processo  de
autocura.  Mesmo  quando  nosso  corpo  está  viciado  em
medicamentos  que  desativam  algumas  funções  de
autorrenovação,  os florais sonoros podem restaurar a função
natural  do  nosso  corpo  de  se  reconectar  com  o  padrão
harmônico universal da perfeição.

Somos todos um milagre da vida. 
Só precisamos redescobrir nossa essência divina.
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Não  é  possível  alcançar  a  condição  de  Mente  de  Alta
Performance quando a pessoa está no estado de alta ativação
(ansiedade / estresse) e, tão pouco, quando está no estado de
baixa excitação (depressão). 

Quando  ocorre  um  descontrole  no  ajuste  dos  estados
cerebrais, isto pode ocasionar diversas dificuldades, tais como:
diminuição  na  atividade  de  concentração,  na  memória,  na
criatividade, na capacidade de decidir e de solucionar conflitos.
Se  esta  disfunção  cerebral  se  agravar,  então,  surgirão  os
transtornos  de  depressão,  de  ansiedade,  de  stress  e  outros
desequilíbrios físicos e existenciais. 

O objetivo do arrastamento das ondas cerebrais, é reprogramar
o cérebro para  estabelecer  uma condição de Mente de Alta
Performance alinhada a Matriz  Divina.  Para tanto,  o cérebro
deve estar condicionado para acessar o estado mental que a
pessoa necessita, a fim de que sua conduta esteja de acordo
com as exigências das circunstâncias, a cada momento.

É  ai  que  entram  os  Tons  utilizados  nos  Florais  Sonoros.  Em
nosso  trabalho  utilizaremos  os  Tons  com  ondas  Senoidais,
Quadradas e Dentes de Serra.

*  A  onda  senoidal ou  Seno  é  uma  função  matemática  que
descreve  uma  oscilação  repetitiva  suave.  São  ondas  mais
estáveis  com  picos  em  formato  de  onda  como  ocorre
naturalmente na natureza. Podemos observar isso facilmente
nas ondas do mar, do som e da luz. 
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*  A onda quadrada, é uma forma de onda caracterizada pela
alternância entre um estado de amplitude nula e outro estado
de amplitude máxima, sendo que cada um destes estados tem
duração igual gerado por mudanças bruscas. É como se fossem
chaves ligadas e desligadas sem oscilações dentro de um pulso
específico.  Como cliques de relógio com velocidade alterável
porém constante. 

*  A  Onda  Dente  de  Serra é  caracterizada  por  uma  subida
gradativa e uma descida mais rápida,  ou o contrário.  O som
desta  onda é  desarmonioso e  limpo,  e seu espectro contém
harmônicas normais e estranhas. Devido ao fato de ela conter
todas  as  harmônicas  inteiras,  ela  é  considerada  uma  das
melhores formas de onda para a  construção de outros sons,
particularmente cordas.

Nos florais utilizamos uma crescente variável de tipos de Ondas
e decrescente no final. Começamos com o Padrão Seno para
nosso Cérebro absorver com mais tranquilidade as frequências.
Aos 20% seguiremos para as quadradas inserindo, com pulsos
alternados, frequências por uma quantidade de tempo maior
por  não  ter  picos  imediatos  como  o  seguinte.  No  Dente  de
Serra, que é o próximo tipo de onda, adentraremos, aos 50%,
em paralelo com as frequências mais profundas. Isso porque é
com o Dente de Serra que conseguimos atingir  as memórias
com  mais  facilidade.  Além  do  que,  nesse  momento,  a
consciência  terá  baixado  a  guarda  e  estaremos  em  contato
direto  com  o  subconsciente.  Aos  80%  voltaremos  as  ondas
quadradas e finalizaremos, aos 90%, com a Seno até o final do
Floral Sonoro.
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Isso não é uma regra.  Existem várias  formas de distribuir  os
tipos de ondas de acordo com cada situação. Até porque, Há
mais informações a serem ditas sobre esse assunto antes de
criar  um floral  sonoro  propriamente  dito.  Compartilho essas
informações introdutórias apenas para você ter uma ideia do
uso terapêutico.

RESSONÂNCIA SONORA AMBIENTE

Para  usar  as  frequências  que  compartilhei,  é  só  baixar  um
programa gerador de frequências no celular, ligar em uma caixa
de som e deixar tocando no ambiente. Não é necessário estar
audível. Pode deixar bem baixinho. Algumas frequências não dá
para escutar de qualquer forma. Só lembrando que essa técnica
não  se  trata  de  um  Floral  Sonoro,  mas  apenas  de  uma
ressonância sonora ambiente. O floral sonoro é feito com sons
binaurais e isocrônicos personalizados que demandam muitos
outros detalhes essenciais.

Mas  com  as  informações  dadas  até  aqui,  é  só  entrar  no
programa, digitar a frequência desejada, escolher o formato do
Tom e deixar tocando no ambiente. 

O  programa  que  indico  é  Gerador  de  Frequência.  Existem
outros, mas eu testei e medi as frequências e comprovei que
cumprem  com  o  que  prometem.  Não  usem  programas
binaurais.  Aprenda a criar  os florais sonoros para não correr
riscos desnecessários.
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Se  sentir  o  chamado para  fazer  parte  da  Família  Soma é  só
visitar  o  nosso  site  lacasitanazare.com e  fazer  a  nossa
formação.

Transcenda-se com leveza!
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TORNANDO-SE TERAPEUTA SOMA

Para começo de conversa, 
seja o resultado que quer ver no mundo!

Não é possível falar de algo que não vivemos. Não é possível
falar de técnicas e conhecimentos que não utilizamos em nossa
própria vida. Só dominamos algo que já experimentamos e só
podemos convencer  alguém a  se  expor  a  algo  novo quando
temos  fundamentos  reais  e  práticos do funcionamento  e  da
eficácia dos resultados.

Durante  muito  tempo,  a  Medicina  Holística  caminhou  à
margem  da  Medicina  tradicional  ocidental  ou  alopática.
Conhecida,  também,  como  terapia  alternativa  ou
complementar, pouco a pouco, a prática tem crescido no Brasil,
se  desmitificado  e  conquistado  o  respeito  dos  demais
profissionais da saúde. 

Há inúmeros cursos de Medicina Complementares disponíveis
no Brasil. Esses cursos podem ser de tecnólogo, bacharelado ou
especialização  e  alguns  deles  podem  ser  feitos  online  e  em
formato EAD.

Paralelamente, órgãos oficiais, como a Organização Mundial de
Saúde  (OMS),  os  ministérios  da  Saúde,  da  Educação  e  do
Trabalho  e  o  Conselho  Federal  de  Enfermagem,  têm
reconhecido  algumas  dessas  práticas,  incluindo-as  em
programas governamentais.
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O mais importante, é ter em mente que somos nós 
que fazemos a nossa história. 

Saiba que só estamos sujeitos as circunstâncias que permitimos
ter espaço na realidade que criamos. 

Onde colocamos nossa atenção, damos poder. 
E o que damos poder, afeta a nossa vida.

Se acreditarmos que as crises externas se refletem em nossa
realidade,  assim  será.  Se  determinamos  que  não  estamos
sujeitos  as  circunstâncias  externas  e  que o  que  vibramos  se
torna realidade, assim será. 

Não importa se vai trabalhar em uma clínica ou vai alugar uma
sala. Sempre há espaço para profissionais bem preparados.

O principal fator determinante do sucesso de quem trabalha no
mercado de saúde,  é o amor ao próximo. Se você não tiver
paciência ao ouvir, tranquilidade ao falar e confiança no agir,
talvez esse mercado não seja para você. Mas, se ainda assim,
sentir  o  chamado,  então  use  frequências  sonoras
personalizadas para dissolver todas as barreiras que identificar.
Não apenas como terapeuta, mas principalmente como um ser
humano melhor, alinhado com sua essência divina que é feita
de Puro Amor.

A  ciência,  em  todas  as  suas  vertentes,  é  a  prova  de  que
transformar erros em informações de base para o acerto, é o
que nos transforma em seres únicos. A natureza, a fauna e a
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flora leva milênios para evoluir. Mas nós, podemos dar saltos
quânticos  em  segundos.  Podemos  transformar  os  nossos
fracassos,  assim  como  os  dos  nossos  antecessores,  em
ferramentas de criação inimagináveis.

Lembre-se sempre que o que rege o universo é o movimento.
Nada  está  parado.  Portanto,  acreditar  que  permanecer  no
conformismo é confortável  e  seguro,  é  a  maior  mentira que
podemos contar para nosso reflexo no espelho. Ou trilhamos
nossa  saga  com  alegria  e  gratidão  por  receber  novas
informações todos os dias ou nos arrastamos pela nossa saga
resistindo a mudança. E reter é perecer. Tentar parar o fluxo da
vida é escolher o limite. É escolher não conhecer a si mesmo.

Os Florais Sonoros Soma, é uma técnica exclusiva  que ensina
não apenas a criar as frequências mas, sobretudo, a fazer uma
análise profunda dos clientes. A formação ensina a cuidar de
pessoas  como pessoas  e  não como cobaias  de tentativas  de
erros e acertos.  Essa é a nossa maior responsabilidade. É por
isso que não se trata de uma curso, mas de uma formação com
100 horas-aula entre teoria e prática. 

Para  isso  precisaremos  trilhar  juntos(as)  um  percurso  de
informações  fundamentais  a  conquista  de  resultados  reais,
promissores e duradouros. Falaremos na Formação sobre:

 Terapias Holísticas e Quânticas
 História e estrutura dos Florais
 Musicoterapia Vibracional
 Energia e Vibração
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 Ressonância de Campos
 O Poder da Mente Humana
 Anatomia Humana, Oculta e Emocional
 A Linguagem das Emoções
 Hemisférios Cerebrais
 Conexão Corpo e Mente
 Frequências Universais
 Mapa de Frequências
 Anamnese e Análise Quântica Prática
 Conceitos básicos de hipnose
 Como criar um Floral Sonoro
 Tempo de Tratamento
 Cuidados Especiais
 Exercícios de Preparação
 Limpezas e Projeções Energéticas
 Terapeuta de Diferenciação
    Registro Profissional Gratuito

Ao final do curso, você se tornará apto a, não apenas criar os
próprios  florais  sonoros,  como a se tornar  um Terapeuta de
diferenciação. 

Essa é uma ferramenta única para assumir 
nosso verdadeiro poder!

É a chave para dissolver as mentiras do Limite e abrir as asas da
Plenitude  depois  dele  ser  removido  das  nossas  células.  O
verdadeiro poder é um «estado de ser», não um «estado de
fazer». 
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Somos todos manifestações da perfeição da Fonte 
nascidos para ser incondicionalmente felizes!

Se  sentir  o  chamado,  é  só  entrar  no  site
http://lacasitanazare.com e  mergulhar  nesse  universo
iluminado.  Uma  coisa  eu  posso  garantir,  é  uma  técnica
exclusiva e de poder incomensurável que acelera resultados e
trabalha  enquanto  o  cliente  relaxa  ou  dorme.  Se  não  é
terapeuta,  é  uma  forma  maravilhosa  de  começar  nesse
caminho de amor ao próximo. Se já é profissional  de saúde,
essa  técnica  pode  ser  utilizada  tanto  separadamente  em
tratamentos  únicos,  como  também  na  potencialização  de
outras técnicas. Ela  acelera os resultados de qualquer técnica
em, no mínimo, metade do tempo. 

Aproveita hoje mesmo a oportunidade de fazer parte da família
de Terapeutas Soma. Separamos algumas surpresas para as 100
primeiras inscrições. Para acessá-la é só garantir o seu lugar de
Transmutador de Emoções. Você poderá também tirar dúvidas
nas perguntas frequentes da página da Formação Online.

Desejo que você tenha um lindo encontro de amor com sua
Presença Divina Eu Sou. 

Que você resplandeça a cada dia  nessa caminhada  de amor
como trabalhadores(as) da Luz. 

Vejo  vocês  na  Formação  Soma  de  Florais  de  Ressonância
Sonora. Vejo vocês na família da Medicina do Futuro. 
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Quando você muda, o mundo muda.

PALAVRAS FINAIS

Esse é um ebook resumo do nível 1 das Formações Soma que
desenvolvi  e  facilito  com  o  intuito  de  levar  conhecimento
transformador a todas as pessoas que desejam mergulhar no
universo infindável do nosso interior. É o resultado de muitos
anos de pesquisa e práticas com resultados reais e duradouros.
Mas é apenas o começo. Existe muito mais a ser falado sobre o
poder  das  frequências  sonoras.  Existe  muito  mais  a  ser
pesquisado  porque  com  as  frequências  sonoras  podemos
qualquer coisa.

No  módulo  2,  o  Terapeuta  Arquetípico,  no  3  o  Alquimista
Quântico e no 4 o Terapeuta de Verbopuntura,  trago muitas
outras  informações  inéditas  e  preciosas  transformadas  em
ferramentas  de  autoconhecimento,  que  poderão,  além  de
preencher algumas lacunas desse primeiro módulo, incentivar
cada um(a) dos(as) Trabalhadores(as) da Luz a ampliarem esse
trabalho de amor e Leveza.

O meu objetivo,  ao  ressignificar  novas-velhas  ferramentas,  é
levar,  as  pessoas  que  decidiram  se  tornar  transmutadores
emocionais,  a  se  tornarem  Terapeutas  de  Diferenciação.  Ou
seja,  profissionais  do  cuidado  humano  que  vão  além  de
aprender e repetir informações mastigadas. 

Espero  em  amor,  que  você  trilhe  essa  caminhada  de
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autoexpansão com dedicação e disciplina. O caminho para se
tornar um(a) Trabalhador(a) da Luz é sem volta. Uma vez que
começamos  a  ajudar  as  pessoas,  a  ver  os  resultados  e  a
frequência de amor se expandindo,  nunca mais desejaremos
voltar ao antigo estado vibratório.

Saia da poltrona do conformismo. Absorva as informações que
entram em seu campo e transforme-as em oportunidades de
mudar a si  mesmo(a) e a todas as pessoas que entrarem em
seu  campo.  Até  porque,  isso  é  inevitável.  Quanto  mais  alto
estiver o seu padrão vibratório, mais pessoas se aproximarão
de você para saber mais sobre a plenitude da vida.

É sempre bom lembrar: Use essa ferramenta com sabedoria!

Muita Luz e Amor nesse novo começo.

Celso Costa
Terapeuta 

Desenvolvedor Florais Sonoros®
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Terapeuta Holístico e Natural 
Terapeuta Vibracional

Terapeuta e Coach Quântico 
Mestre Reiki Chama Violeta 
Mestre Seichim e Ra-Sheeba
Criador das Formações Soma

Mestre Florais Etéricos Xamânicos
Terapeuta Cognitivo Comportamental

Livros, Palestras e Cursos disponíveis:

O Mapa das Emoções
Pranayama Elemental

Curso de Sigilos Mágicos
Curso de Indução Hipnótica
Curso Sechem Seichim Reiki

Curso de Reiki Chama Violeta
Auriculoterapia Sem Mistérios

Curso Ra-Sheeba | Cura Faraônica
Transcendendo os Medos e as Fobias

Curso Gratuito de Florais Etéricos Xamânicos
Curso de Acupuntura Emocional sem Agulhas
Formação SOMA | Módulo 1 - Florais Sonoros

Formação SOMA | Módulo 2 – Terapeuta Arquetípico
Formação SOMA | Módulo 3 – Terapeuta de Alquimia Quântica

Formação SOMA | Módulo 4 – Terapeuta de Verbopuntura
A Magia do Verbo | Criando Palavras de Poder

lacasitanazare.com
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