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COMPOSTOS ACQUAA E SEUS MOVIMENTOS 
 
 
APRENDER 
Aprender tudo na vida, a ter foco, a 
entender coisas profundas, ter uma visão 
espacial da própria vida. 
 
 
Modo de tomar: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
É um detergente mental forte, um abre caminho 
para a mente, intelecto e intuição, fazendo com que 
se aprenda e não deixe “escapar” o aprendizado. 
Traz o movimento de aprender a fazer escolhas diferentes, modificando nossa 
maneira de ver a vida. 
Aprender a ver onde estamos errando. 
Escolher os detalhes do dia a dia (alimentação, exercício, prazeres, atividades, 
etc.). 
Aprender a não se importar com que o outro pense. 
Tirar o vício mental de movimentos negativos, que não nos fazem avançar. 
O Composto Aprender é surpreendente em relação a trazer estratégias e 
mudanças na vida, por fazer com que a pessoa encontre maneiras rápidas e 
entre em ação quando se trata de algo muito importante e que valoriza sua 
vida. A ajuda desse composto quando a pessoa quer muito algo, mas não 
sabe como fazê-lo é impressionante. 
Seu movimento mobiliza todos os corpos: físico, emocional, inconsciente e 
espiritual, tirando a pessoa da mesmice, de atitudes que não a deixam mudar 

de posição. Move, empreende estímulos novos, 
estratégicos nos mananciais de possibilidades que 
podemos ter acesso. 
Mas esse movimento só será possível se a pessoa 
quiser esse aprendizado do fundo de sua alma. 
 
 
 
 
 
BELLA LUNNA LUA NOVA  
 
Modo de tomar: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
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É um mergulho no inconsciente para o resgate da 
intuição e poder do feminino sagrado para homens 
e mulheres, aproveitando o movimento da Lua 
Nova.  
Para pessoas que necessitam tomar decisões 
rápidas e perderam o poder de decisão, que 
perderam seu caminho na vida, mudar a maneira de 
fazer escolhas. 
 
 
 
 
BELLA LUNNA LUA CRESCENTE  
 

Modo de tomar: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Ajuda a trazer energia, alegria e vivacidade, 
aproveitando o movimento da lua crescente. 
Esse Composto é revitalizante. 
Para pessoas tímidas, introspectivas e inseguras. 
Pode ser usado por pessoas que precisam dar 
entrevistas, palestras e interagir com o público. 
Pode ajudar em processos de queda de libido. 
Pode ajudar em processos autoimunes, em perda 
de apetite, em rigidez de pensamentos. 
 
 
 
BELLA LUNNA LUA CHEIA 

 
Modo de tomar: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia.  
 
Ação focada e certeira com equilíbrio, quando a pessoa precisa lidar com 
muitas responsabilidades ao mesmo tempo, sem se sobrecarregar e se 
estressar, sabendo direcionar com sabedoria esse movimento.  
Facilita o processo de aprender a delegar.  
Útil para pessoas muito sobrecarregadas, líderes de equipe, empresários, 
mulheres que tomam conta do trabalho e da casa. 
Para as pessoas terem uma melhor percepção do seu processo terapêutico. 
Acompanhando a força da lua cheia. 
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BELLA LUNNA LUA MINGUANTE 
 
Modo de tomar: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Entender quando é necessário se recolher, finalizar 
ciclos, separar o “joio” do “trigo”, entregar o que 
não serve mais e ainda observar o que ficou para 
trás e necessita ser corrigido. 
Esse composto auxilia a corrigir e finalizar processos 
profissionais, terapêuticos e pessoais. 

 
CALCÁREA I  
Quando a pessoa não tem visão terapêutica de si mesma, sem 
autoconhecimento, que nunca fez terapia. Para pessoas que 
chegam até a terapia sem saber direito o que têm. 
Quando houve tentativa de aborto, não aceitação da gestação 
pela mãe e/ou pelo pai e ainda pela família. 
O cliente pode apresentar doenças autoimunes. 
 
Modo de tomar: 4 gotas de 4 a 6 vezes ao dia ou ainda 15 gotas em uma 
garrafinha com água o dia todo. 
 
Utilizar quando faltaram os primeiros vínculos, desde a concepção até a fase 
dos 3 anos de idade e mais pontualmente vínculo com a mãe. 
Quando o indivíduo não foi nutrido em suas bases e vínculos, apresenta-se 
carente ou até desenvolvendo doenças autoimunes, 
doenças nos ossos/articulações, dores. 
Quando a dor é demais e nem mesmo a pessoa 
percebe que seu inconsciente está repleto de 
situações traumáticas. 
Este Composto iniciará um bom trabalho 
promovendo o acesso ao trauma e nutrição 
profunda, trabalhando o inconsciente com muita 
delicadeza, cuidado, carinho. 
Às vezes será necessário ficar tempos com este 
composto. 
Se o processo somático for muito agressivo, 
recomenda-se entrar com o Calcáreas 1 à tarde e à 
noite e pela manhã o Calcáreas 2. 
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Precisará ser acompanhado às vezes por bastante tempo, até que esteja 
consciente e mais nutrido para passar para o Composto seguinte, que 
provavelmente será o: 
 
 
 
CALCÁREA II 

Quando as pessoas já têm uma visão 
terapêutica de si mesmo. Aqui a pessoa sabe 
a origem de suas dores, mas não sabe lidar 
com elas. 
Quando aconteceram traumas e dores 
profundas, situações de traição cruel, 
abandono, abusos sexuais, tentativa de 
aborto, etc... 
Continua trabalhando dores reumáticas, 
doenças autoimunes, doenças nos ossos, 
profundamente. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia ou ainda 15 
gotas em uma garrafinha com água o dia todo. 

 
É preciso sempre observar, pois cada indivíduo pode precisar de uma 
prescrição específica. 
Nos dois casos, as Acquaa Calcáreas trarão um acolhimento, uma 
reestruturação através das Essências que em sua maioria são repletas de 
calcário, elemento que remete ao leite materno, trabalhando e tratando a 
desnutrição e dificuldade de relacionamento com a grande Mãe. 
 
As Acquaa Calcáreas podem diminuir a fome, trarão uma segurança interna 
profunda e formar a base para a reestruturação deste self. 
 
 
 
CARMIN 
Quando há a necessidade de resgatar os instintos, entusiasmo, 
disposição para a realização de sonhos. 
Proporciona um resgate saudável da libido. 
 
 
Modo de tomar: 4 gotas em água 4 vezes ao dia. 
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Onde este Self está mais perto do Selvagem, só 
falta um “empurrãozinho”. 
Quando, simplesmente queremos sair de casa, nos 
divertir, nos socializar, limpar mágoas pueris, e 
sabemos ser maduros para isto. Tomar uma taça de 
champanhe com amigos, conhecer pessoas novas, 
paquerar, dançar, enfim… 
Composto Carmin é sobre o mergulho nas nossas 
águas mais profundas para a busca de nossos 
tesouros e talentos trazê-los à tona e manifestá-
los!! Estar longe do raso. 
 
 

CRIANÇA SAGRADA 
O resgate da Criança Sagrada em nós. 
Para pessoas que perderam a alegria e inocência  
da criança. 
O resgate de momentos traumáticos e violentos que a criança 
pode ter passado, onde perdeu a inocência. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Resgatar o brilho, a alegria e a inocência da Criança em nós. 
Este composto vai resgatar em nós partes que havíamos esquecido, onde 
éramos inocentes, alegres e felizes. 
A luz da Criança Sagrada habita em todos nós, 
mesmo naqueles Selfs onde a Criança foi 
maltratada ou traída. 
Este Composto resgata o direito divino a esta 
parte da alma. 
 
CRIATIVIDADE 
Promover o despertar da criatividade. 
A criatividade é uma virtude necessária em 
qualquer tempo, pois através dela 
conseguimos resolver diversas questões. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Lançar-se aos desafios, sem medo e com alegria. 
Ingenuidade insensata, espírito brincalhão. Pronto e disposto a enfrentar a 
grande viagem. 
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Grande disposição e curiosidade em se envolver em algo novo. 
 
O despertar da Criatividade Sagrada em nós. Descobrir novos caminhos, 
caminhos do coração. 
Descobrir talentos, decidir sobre carreira, etc. 
Vai ativar partes no self, desbloqueando e liberando o conteúdo criativo que 
todos temos. 
A Criatividade se faz necessária em vários setores e momentos, mas muitas e 
muitas vezes os terapeutas não usam mão deste incrível potencial. 
Em momentos em que as terapias paralisam, quando não se 
caminha mais com o indivíduo em movimento terapêutico 
ascendente, então é necessário ancorar a Criatividade. 
Quando os clientes não estão conseguindo encontrar o caminho certo na 
vida. 
Para pessoas que precisam produzir algo diferente na vida. 
A Criatividade é tão importante que até mesmo nas filosofias tribais, os 
líderes sempre usam este artifício, trabalhando bastante com o Fogo. 
 
 
EU SOU 
Segurança e pertencimento. 
Traz Maturidade. 
Pode ser indicado para idosos que estejam se sentido sós, 
abandonados, com autoestima baixa, que estejam em asilos ou 
hospitais e que não conseguem reconhecer e adquirir sabedoria 
pelo tempo e pelas suas realizações. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
Momentos em que se perde a consciência de quem se 
É por algum acontecimento repentino ou uma causa 
passageira. Resgata o Self novamente. Traz 
ancoramento, refaz vínculos primordiais, traz o 
indivíduo para o seu Real Valor. Valorizar-se e enxergar 
a Grandeza do Self. 
Para pessoas prepotentes e arrogantes, sendo assim, 
na verdade, pessoas muito inseguras. 
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MÃE 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
Mulheres grávidas que precisam parar para dar 
atenção aos filhos e saber cuidar deles e suprir suas 
necessidades. 
Mulheres que estão delegando a criação dos filhos a 
terceiros, ou que mesmo presentes fisicamente, não 
conseguem vincular com os filhos. 
Este Composto será muito benéfico para as 
gestantes e mães pois traz nutrição emocional 
profunda, proporcionando a elas e aos bebês bem 
estar, paz, tranquilidade.  

Refaz vínculos que a mãe porventura não tenha tido na sua própria gestação.  
Facilita o acesso aos instintos maternais, ancora intuição tão importante 
neste processo.  
Acolhe, nutre, traz segurança e foco na gestação e no bebê, promovendo um 
encontro com a natureza sagrada e instintiva da maternidade. 

Vai limpar a matriz indesejável e refazer a malha de vínculos benéficos para 
que tanto as mães quanto os bebês possam estar envolvidos em amor, 
trazendo junto com tudo isso a consciência tão necessária ao 
desenvolvimento da criança e da cura da mãe. 

O Composto Acquaa Mãe deve voltar a ser tomado dois dias após o 
parto. 

Este Composto pode ser usado em qualquer momento pela mãe, quando seus 
instintos maternos precisam estar em foco, mesmo quando o filho já está na 
adolescência. 

Também pode ser usado por homens que desejam 
sair de relacionamentos viciosos ou situações que 
se repetem há muito tempo. 
 
 
MATTERNNA LUNNA 1 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Composto para despertar o lado materno nas 
mulheres, quando estas ainda estão muito longe do 
arquétipo maternal, pois não integraram nem 
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mesmo a sua própria criança interna. 
O movimento que este Composto faz: Vai nutrir grandemente e curar a falta 
de vínculos, possibilitando a reintegração do Self masculino e feminino 
internos, facilitando o inconsciente se curar do trauma da separação entre 
eles.  
Coloca a pessoa em ação na vida maternal e em outras funções também, 
mudar crenças limitadoras, inclusive em relação a repetir padrões que viveu 
na sua gestação e a relação com a mãe dela. Ancorar os instintos femininos e 

maternos. Acessar o poder do Ser Inteiro, a Mulher 
Inteira, dona do seu corpo, da sua vida, dona de si, e 
se apossar da grandiosidade da força feminina 
profunda. 
Promove uma veloz energia criativa, entusiasmo no 
princípio, meio e fim de projetos, realizando com 
energia e suavidade. 
 
                                       
MATTERNNA LUNNA 2  
  
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Útil para grávidas, mães que estão amamentando. 

Pode facilitar a produção de leite 
Traz uma conexão entre mãe e bebê fortalecendo os vínculos necessários 
entre ambos. 
Facilita todo o processo de amamentação criando harmonia e tranquilidade 
tão necessárias a esse momento. 
Pode ajudar no sono. 
Vai nutrir traumas de infância aonde houve carência do contato com a mãe. 
Possibilita o acesso a habilidades desconhecidas, 
intuição, sensibilidade. 
Conectar-se e identificar os seus desejos e emoções 
verdadeiras, trazendo uma grande sensação de 
segurança. 
 
 
MASCHIO FASE 1  
(Quando o Masculino Sagrado encontra-se 
muito distante). Pode ser usado por homens, 
por mulheres que não aceitam o masculino 
interno, principalmente quando isto se 
encontra de forma bastante visível. Há uma 
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rejeição ao masculino. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Quando se percebe que entre homens e mulheres existe uma rejeição muito 
grande na reintegração do Masculino ao UNO.  
Homens que não tiveram outros homens como exemplo ou o exemplo destes 
foi o pior possível, gerando uma aversão ao mesmo.  
Para o homem que teve o pai muito distante de si. 
A energia criativa e a integração dos instintos em seu aspecto mais material. 
Liberação de culpas ligadas e de energias criativas permeando todos os 
aspectos da vida, trazendo energia vital. 
Mulheres que estão na luta feminista, buscando seus direitos, covardemente 
roubados, poderão iniciar com o Maschio 1, pois assim, vão harmoniosamente 

reintegrando o Masculino Sagrado, e não o 
Masculino Deturpado, que tanto nos fez mal por 
séculos e séculos. Começam a perceber que o 
Masculino Sagrado é outra informação, que só pode 
proteger cuidar, defender, servir e honrar ao 
Feminino. 

 
 
MASCHIO FASE 2 
Abrir-se para a entrega sem medo e então 
caminhar com entusiasmo para a realização 
e concretização dos objetivos. 
Não é uma euforia, mas um incremento da 
vitalidade que deseja se concretizar 
criativamente. Profunda integração entre os 

lados consciente e inconsciente. Ficam mais firmes, leves e 
espontâneas e mais receptivas, então as coisas fluem. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 3 vezes ao dia, até as 15h. 
 
Este Composto faz com que a vida caminhe, como se o Pai tivesse às nossas 
costas, integrado e nos guiando. 
Promove movimento em sistemas com conflitos muito fortes entre a União de 
Masculino e Feminino. 
Este composto é para quando já se tem referência ou noção do Masculino, 
quando se teve exemplos não tão horríveis, mais ainda assim, fracos.  
Para o homem que quer ser pai, mas tem um modelo distorcido do mesmo.  
Para a paternidade mais responsável, mais amorosa e integrada. 
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Filhos que as mães não entregam para os pais, se 
beneficiam bastante da sequência de Maschio 1 e 
Maschio 2. São meninos que não vão para o mundo, 
não desgrudam da mãe, não decolam.  
Assim como as meninas…  
Pessoas adultas que não conseguem se estabelecer 
na vida, que tiveram pais ausentes ou ditadores. 
 
É através do pai que se vai para a vida!  
 
Também traz equilíbrio entre Ying e Yang para 
homens e mulheres que apresentam este lado 
desequilibrado. 
Masculino e Feminino não deveriam ser divididos e 
sim, uma coisa só que é o natural. Mas como temos esta cisão nociva, 
precisamos reintegrá-los com UNO e assim curar-nos de diversas 
enfermidades da Alma. 
 
Lembrando-se de que o Resgate de Feminino Sagrado e Masculino 
Sagrado sempre caminharão com a harmonia e a reintegração do 
UNO, Masculino e Feminino juntos, dando ênfase somente às raízes 
do gênero. 
 
 
MUDAR  
Decisões importantes, mudanças de vida, de emprego, de cidade, 
de cidade, casa, país, etc. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 3 vezes ao dia.  
Não tomar após as 14h. 
 
Este composto é para quando as pessoas estão com tudo pronto para dar os 
saltos. Não vai tratá-las nas profundezas, o que deverá ser feito se 
necessário, anteriormente.  
Fará mudanças muito rápidas e concretas. 
 
Este Composto será muito útil para adolescentes que estão perto de fazer o 
ENEM, escolher profissão, etc.  
Para as pessoas que não entregam o osso quando final de relação já chegou, 
quando não há mais nada a fazer, senão ir embora.  
Pessoas que não conseguem olhar de outra forma para situações importantes 
e que precisa de rapidez.  
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Perder o medo em traumas mais superficiais, ex.: aprender a dirigir ou voltar a 
dirigir, medo de água, etc.  

 
Quando há necessidade de rapidez em tomar 
decisões.  
 
Mudar em momentos que já estejam prontos ou 
quase prontos. Este composto ajudará pessoas a se 
decidirem, quando já estão no meio do caminho.  
 
Criancinhas: Resistência em ir para escola, mudar de 
escola quando for necessário (lembrando-se de 
observar bem isto), quando já passou da hora de 
desmamar, quando precisa inserir novas comidas na 
alimentação, etc. Pode ajudar no período de dentição, 
aceitar mudanças de casa.  
 

Animais: animais adotados para se adaptarem mais rápido, para aceitarem 
períodos de treinamentos.  
Para desmame, tem fórmula específica para animais.   
 
PANICUM 
Síndrome do Pânico, crises de ansiedades e medos antigos e 
recorrentes. 
 
Modo de tomar: Tomar 4 gotas 3x ao dia. 
 
O Composto Acquaa PANICUM trabalhará de forma pontual e eficaz para 
iniciar tanto um processo de desbloqueio dos motivos que causam os medos 
imperceptíveis, como vem dando todo o suporte necessário para que ele seja 
enxergado e eliminado. PANICUM fará movimentos extremamente amplos na 
malha familiar, possibilitando a reintegração de ancestrais que foram excluídos 
e a cura neste nível. Atuará em vários campos quânticos familiares e nas 
emoções do indivíduo em questão, trazendo todo o suporte, limpeza e 
proteção necessária. 
Um Composto para trabalhar a rede familiar toda, no assunto “Inclusão”, em 
todos os campos familiares necessários. 
 
 
PARTO 
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Modo de tomar: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
O Composto Parto vai ajudar a mãe e o bebê a se prepararem para o parto.  
Facilita as funções fisiológicas, ancorando sabedoria para parir.  
Após algumas observações percebemos que ele pode ser usado por outras 
pessoas em todas as situações que pareçam um “parto”. Indivíduos que 
necessitam mudar, mas isso seja um movimento extremamente difícil e 
emperrado. 
Traz intuição, relaxamento, segurança, confiança, equilíbrio, paz para as 
grávidas em fase final de gestação.  
O Composto Parto possibilita aflorar a nossa iniciativa e exercê-la com 
deliberação. 
Para qualquer situação onde o indivíduo precisa parir algo. Para 
tudo o que se tornou, como se diz popularmente, “um parto”. 
Facil ita o parto, tanto o parto normal quanto a recuperação do 
parto cesáreo. 
 
Para ser usado de 20 a 15 dias antes do parto.  
Após o parto, usar até 3 dias, depois pode entrar com o Acquaa Mãe. 
 
PAZ  
Paz e tranquilidade - Meditações, noites bem dormidas, relaxamento. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 3 vezes próximos aos  
horários de meditação e/ou de dormir. 
Quando a mente atropela o indivíduo, quando se 
perdeu a noção das coisas básicas da vida, como 
a contemplação da natureza ou das coisas 
simples. Quando o medo assombra diariamente a 
pessoa. 
Este composto traz a reconexão com a mente 
sagrada e em paz. Aumenta a intuição e 
tranquiliza a tagarelice mental. Faz sentir mais e 
pensar menos. 
O Acquaa Paz vai abranger uma área bem grande 
em várias virtudes que precisam vir e reintegrar 
no cliente, como:  
Trazer um pensamento mais calmo, mais alinhado 
com a realidade, nutre profundamente, move a 
atenção para as coisas boas, para a beleza, 
abundância, ancora muita proteção, inclusive fortalece laços ancestrais 
positivos, liberta da culpa, e faz com que consiga tomar decisões rápidas para 
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que siga com escolhas mais positivas. Leva o Self para a força interna e poder 
pessoal, envolve pelo acesso ao poder de decisões assertivas. Relaxa a mente 
muito agitada, melhora o sono.   

  
PREVIA LUNNA 1  
Ajuda a amadurecer, acessar a sabedoria 
interna. Ter paciência na vida. 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Traz amparo e segurança emocional para poder lidar 
com os processos difíceis da vida. 
Resgata conexões perdidas na infância quando a 
criança desaprendeu a confiar no amor e no outro, 
podendo acreditar novamente num chamado 
verdadeiro para o amor e bons relacionamentos. 
Para pessoas que desacreditam em relacionamentos 
saudáveis. 

 
 
 
   
 
 
PREVIA LUNNA 2  
Esse composto irá trabalhar traumas sofridos 
na infância (traumas conscientes e traumas 
inconscientes). 
 
Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Áudio postado por Andrea Pache, no Grupo Acquaa  
Essência das Águas em 07.02.2019:  
 
Trauma: tudo que a pessoa sentiu, como um susto 
grande,  
onde aquele espaço foi paralisado para ela, onde aquilo se 
tornou um núcleo no Self dela bastante problemático, que  
qualquer coisa que volte a este tema depois, até de adulto, causa um 
sentimento muito ruim, até um pânico, um medo, uma ansiedade muito 
forte. 
O Composto Previa Lunna 2 trabalha traumas sofridos na infância, tanto no 
masculino como no feminino. Quando os temas do feminino foram 
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estrangulados por traumas, tanto em homens quanto em mulheres. 
São traumas profundos, que talvez as pessoas não tenham consciência, que 
talvez em uma anamnese, numa escuta terapêutica não se consiga detectar, 
mas possa ser encontrado com outras ferramentas como: Constelação, 
Coaching, Renascimento, Tarot, Astrologia, dentre outras. A Astrologia 
consegue detectar esse trauma no mapa natal, aonde a pessoa não tem 
consciência. 
O Composto Previa Lunna 2 vai trabalhar muito bem nesses casos, 
pois ele tem condição de trazer esse trauma, de acessar esse 
trauma e ao mesmo tempo curá-lo e preencher esse espaço com 
informações positivas para aquele espaço, naquele lugar.   
Esse Composto traz a Essência da Lagoa Misteriosa, que fica em Jardim e não 
tem fundo. Isso são os mistérios profundos, os poderes profundos de um 
Feminino sagrado ancorado. A força que ele traz e como empodera tanto o 
homem como a mulher. Não é porque se fala em Feminino Sagrado que 
sempre iremos colocar a questão voltada para a mulher. 
Com esse poder, com essa força que a Lagoa Misteriosa traz um 
empoderamento no Self, trazendo coragem para mexer nesse assunto e 
simplesmente resolver esse assunto, junto com outras Essências também, 
como a Essência da Gruta do Lago Azul, que traz ancoramento e reconexão 
com o Sagrado e com as informações do Divino dentro de nós. 
Depois tem a Essência Cachoeira Boca da Onça que traz toda a rapidez e 
instinto, o instinto felino para rearranjar esses assuntos no lugar que isso foi 
tocado, quando ele foi tocado, na época que isso aconteceu. 
Temos também a Essência Gruta do Mimoso que faz um realinhamento de 
chakra básico muito rápido, trazendo a pessoa para a firmeza e para a 
consciência muito rápido. 
A Essência Cachoeira Cristal tem toda a questão de proteção, amparo e 
inclusive um chamado, um “link” que a Cachoeira Cristal faz com a 
Ancestralidade Sagrada. É como se a pessoa chamasse essa ancestralidade 
para que viesse honrar o elo sanguíneo que tem conosco. 
A Cachoeira da Nascente Azul é a grande dinamizadora e catalisadora do 
processo traumático. Ela emociona muito, traz muita alegria, porque quando 
você se liberta de algo muito profundo, que talvez você nem conheça, não é 
só uma libertação somente daquele trauma, daquele núcleo. É uma libertação 
de vários outros sintomas que foram desenvolvidos depois desse trauma, ao 
longo da vida. 
Uma pessoa ansiosa pode ter desenvolvido uma ansiedade num trauma de 
infância. Isso foi crescendo sem nome, sem lugar de origem e foi se 
manifestando. Não se sabe de onde vem. 
Quando a pessoa tem essa ansiedade desde muito pequena o Composto 
Previa Lunna 2 pode ajudá-la. 
Esses traumas são inconscientes, podendo ter vindo inclusive da vida 
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intrauterina. São coisas que as pessoas não têm conhecimento. O Previa 
Lunna será muito útil nesses casos, no caso específico do trauma. Ele vai 
trabalhar o trauma e ele vai conseguir remover esse trauma. 
Depois de um acompanhamento, poderemos ver o que mais será necessário, 
se precisa nutrição, etc. 
O Previa Lunna 2 trabalhará muito bem traumas na infância e também em 
alguns outros pontos do inconsciente dessa pessoa. 
Exemplos: Um adulto que está em coma no CTI e sofreu um abuso enquanto 
estava sedado. É um trauma na vida adulta que foi para o inconsciente. Ele 
não vai se lembrar disso conscientemente, mas o inconsciente vai se lembrar. 
Cirurgias grandes e traumáticas entrarão também no nível do inconsciente, 
porque o corpo irá ter e reter essa memória e vai mandar para o inconsciente, 
porque a pessoa estava sedada. 
O Previa Lunna 2 é fantástico, pode trabalhar pontualmente na questão 
traumática. Pra fazer com que a vida da pessoa dê um salto. Quando as 

situações ficaram emperrando, emperrando, vamos 
perguntando e investigando. 
O bebê prematuro é um trauma. Se ele é prematuro 
hoje, ele irá ter um trauma lá na frente se nada for 
feito. 
Se a pessoa for um adulto que foi prematuro, que 
ficou em uma incubadora ele também terá um 
trauma, como diz Bert Hellinger: 
“A criança na incubadora, prematura, vive uma dor 
de separação muito profunda, dor que retorna mais 
tarde em sua vida adulta. Toda vez que ela quer ir a 
alguém, seu movimento amoroso é interrompido. 
Toda vez que ela ama alguém, ela entra em um 
movimento circular para ir ao começo... Retornando 

à sensação de profundo abandono que experimentou ao nascer”. (Bert 
Hellinger) 
Podemos ter traumas na concepção da criança, traumas na vida intrauterina, 
traumas no nascimento. 
O próprio parto cesariano é um trauma para a criança. 
Crianças em incubadoras, que sofreram um distanciamento da mãe, que não 
mamaram, todas elas sofreram traumas. 
 
PREVIA LUNNA 3  
Pessoas que não conseguem ter sucesso na vida, seja na saúde, 
nas finanças ou relacionamentos. 
Pessoas que não se dão bem com as mães e existe julgamento. 
Pode ser usado por homens e mulheres machistas. 
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Modo de tomar: 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Postagem no Grupo Acquaa Essência da Águas em 15.02.2019: 
 
O Feminino Sagrado não é um arquétipo a ser resgatado somente em 
mulheres, é um aspecto a ser integrado também pelos homens, assim como o 
Masculino Sagrado, ser resgatado em mulheres também!  Muito bem, vou dar 
um exemplo de atendimento envolvendo um homem de mais ou menos 60 
anos, que sempre teve o desenrolar da sua vida financeira muito dificultada, 
sempre com muito esforço. Em consulta pude perceber que a sua relação 
com a mãe foi de muita ausência e que ambos não conseguiram fazer os 
vínculos da primeira infância. “O sucesso tem a face da mãe”. Quem não 
conquista o sucesso na vida, entendendo-se sucesso como ter 
relacionamentos afetivos amorosos e enriquecedores para ambos, uma 
relação saudável com o dinheiro, conquistar seus objetivos, realizar-se e ser 
feliz na vida, sentir-se seguro, é porque “não tomou sua mãe” (Bert 
Hellinger). Muito bem, vamos ao Composto Acquaa: Previa Lunna 3 - 
Arquétipo Imperador.  Seu consorte, o Imperador a recebe para o enlace. 
Seguro de si, sendo o Rei que é o iniciado que mantém sua conexão imediata 
com a fonte, intuitivo. Realizam o grande casamento. Estão integrados, 
unidos, cúmplices, inteiros. 
O movimento que o arquétipo da Imperatriz faz em direção ao Imperador 
mostra o Feminino Interno do cliente, mergulhando, tomando forma, 
aparecendo e fazendo a reintegração do mesmo. 
Desmistificando a visão alopática em diagnosticar e indicar Essências de 
Campos de Consciência; para se tornar um homem completo, falta-lhe o 
vínculo e adquirir o respeito pela mãe e pelo feminino, consequentemente. A 
água não se mostra em exclusividade de gênero, nunca, e sempre mostra a 
Unicidade, a reintegração destes. Atingindo este nível e esta completude, 
pode o cliente seguir sua vida, pois através do mergulho nas memórias 
ancestrais de feminino sagrado, pode beber da fonte que lhe falta e então 
inteiro, o masculino sagrado pode lhe integrar a ponto de refazer os vínculos 
buscados incessantemente na vida, restabelecendo não só o caminhar na vida 
financeira e profissional, mas também lhe trazendo saúde para diversos 
desequilíbrios que possam ter se instalado em seu físico como: pressão alta, 
ganho de peso, ansiedade, compulsividade em vários setores e outras. 
As mães muitas vezes não conseguiam fazer este vínculo com seus filhos, 
pois além de não terem feito com as suas mães, este tema não tinha muita 
atenção. Era comum mães trabalharem sem parar dentro de casa, durante a 
gestação, não fazendo a ligação durante a gestação, e quando nasciam as 
crianças, muitas das vezes eram cuidadas e criadas pelos irmãos mais velhos. 
Hoje, a consciência vem mudando, porém, as mulheres ainda não conseguem 
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criar seus filhos com o tempo e atenção necessária 
que as "leis da natureza" pedem. O mundo evoluiu 
tecnologicamente, esquecendo-se que leis básicas 
como a lei da gravidade, por exemplo, não 
mudaram, somente porque a vida se tornou mais 
"moderna". Quando se fala em vínculos, fala-se em 
lei. Esta lei não mudou e não mudará. 
 
RECÉM-NASCIDO  
 
Este Composto vai ajudar na acolhida do recém-
nascido ao mundo, à família, vai mobilizar a limpeza 
de eventuais traumas intrauterinos e traumas ao 

nascer. Os diversos traumas e sequências de procedimentos invasivos aos 
quais são submetidas as crianças ao nascerem sem os cuidados do parto 
humanizado, com certeza marcarão seu emocional.  
Este Composto ajudará no refazimento destas matrizes emocionais.  
Também ajudará sentir-se mais seguro e bem-vindo à nova vida.  
Poderá ser colocado já no primeiro banho do bebê.  
Para ser usado embebido em algodão próximo ao 
umbigo e diariamente ser adicionado ao banho.  
Ao banho colocar 21 gotas na banheira. 
 
Também poderá ser usado por pessoas que 
estão vivendo um novo ciclo positivo em suas 
vidas e precisam de adaptação. 
Neste caso tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
RELAÇÕES 
Ajuda a se relacionar com: o (a) parceiro (a), em equipes de 
trabalho, irmãos e com todos. 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 

Resolvendo os conflitos internos, simples e naturalmente as coisas 
acontecem, com eficiência, fluídas e soltas. 
Cooperação entre masculino e feminino interno. 
Torna-se afável, leve, fluindo com sensação de prazer. Acontecem as relações 
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num nível mais elevado. 
Ajudará os parceiros (as) a olharem um para o outro, olharem para si e para a 
relação. Observando o que querem de uma relação, o que aquela relação é 
capaz de doar. Aumentará a atração sexual pelo parceiro (ou repelirá de uma 
vez por todas). Dissolverá traumas que a relação por ventura tiver, 
aperfeiçoará a comunicação entre os parceiros, trará intuição, maturidade e 
amorosidade necessária para lidar com as situações. 
Este composto atuará trazendo lucidez para o indivíduo sobre a relação, 
inclusive se for hora de “deixá-la ir”. 
Para uma terapia de casal, é necessário que os dois parceiros tomem. Vai 
ajudar a se relacionar com todos, no trabalho, escola, etc. 
Pode ser usado em equipes para aperfeiçoar a comunicação entre todos. 
Pode ser adicionado em galões de 20 litros de água, de boa procedência, de 
preferência, na quantidade de 21 gotas para cada galão. Após colocar, mexer 
bastante. 
 
RELAX 
Relaxamento mental e muscular. Integração amorosa dos 
hemisférios mentais. Facil ita a análise e síntese mentais. 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas de 3 vezes a 4 vezes ao  
dia. 
 
Traz um relaxamento em várias áreas da vida, fazendo 
com que o indivíduo relaxe em padrões 
desnecessários, autoimpostos que na verdade não 
ajudam o fluir da vida e sim acabam por “enquadrar” o 
Self em prisões de sofrimento. 
Acquaa Relax traz um bem estar, um entendimento 
que muitas coisas são desnecessárias e que viver 
mais relaxado pode ser mais produtivo que quando se 
tem milhões de regras. Ancora rapidamente a lucidez, 
trazendo um sentido real para a mente e 
pensamentos. 
Ajustamento da mente, acessando assim a essência, 
o real valor de Si, o gostar de quem se é. Valorizar a 
sua essência, cuidar com muito amor dela, romper 
modos de escolhas difíceis, se entregarem e se apaixonarem por este novo 
caminho escolhido. Também vai trazer cuidado com o corpo, estar bem com 
ele. 
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SAVE  
Traumas e emergências. 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Em situações emergenciais, onde há necessidade de 
manter-se presente com lucidez para poder agir. O 
composto traz essências de nutrição, de base, de 
cooperação, de força pessoal e emocional e instintos 
necessários para ação em momentos de extrema 
necessidade e emergência. 
 
 
 

 
 
 
 
 
SCUDO  
Composto de proteção, l impeza e ação. 
 
O atual conservante do Acquaa Scudo é a Glicerina. 
O composto agita a pessoa após os dois ou 
três primeiros dias, sendo necessário 
prescrevê-lo somente pela manhã. Mas pode-
se prescrever o composto para tarde, 
dependendo da necessidade. 
Modo de tomar: 4 gotas em água 2 vezes 
pela manhã. 
 
Útil em tratamento de tudo onde o indivíduo  
precisa de “blindagem” de forças desconhecidas e negativas. 
 
Para tratar Síndrome do Pânico, pessoas com deficiências mentais. 
Auxil iar no tratamento de qualquer vício (seu veículo é a 
Glicerina). 
Para indivíduos fracos que não conseguem direcionar-se na vida ou 
fases em que está difícil tomar as rédeas. 
Abertura de caminhos, onda antes havia muita dificuldade. 
Promove uma comunicação bem mais verdadeira. Para de “engolir sapos”. 
Este Composto é um grande aliado às terapias, pois seu uso pode se fazer em 



20 
 

muitas e muitas situações (Ele direciona, aterra, 
protege, mostra o caminho, tira do erro, tira o 
medo, empurra para o caminho da evolução da 
alma, realinha com a natureza, nutre, refaz os 
primeiros vínculos, limpa muito rápido, tira da 
vitimose, da simbiose). 
 
 
 
SEM CULPA 
Perdoar-se e perdoar o outro 
profundamente. 
Purificação, Sutil ização. Abertura para um 

novo tempo, uma nova consciência. Renascimento, um despertar 
em momento de expansão na vida. 
Pessoas incapazes de tomar decisões práticas enquanto usam suas 
percepções para julgar e criticar o próximo. No fundo não 
conseguem ser autônomos e independentes nem atuar conforme 
suas próprias conclusões. 
 
Modo de tomar: de preferência tomar pela manhã 2 gotas 2 vezes ao dia e ir 
aumentando aos poucos (3 a 4 gotas). Pode ser associado ao Composto 
Aprender, a ser tomado a tarde: 15 gotas em 500 ml de água a ser tomado 
em goles, aos poucos. 
 
Quando carregamos culpas e culpas… 
Trabalha a autossabotagem. 
O Composto Sem Culpa, de início, pode trazer não aceitação, se a 
pessoa ainda não estiver preparada para entender a 
autossabotagem. 
Observar se a pessoa relatar que não está se sentindo bem. É bem provável 
que o Composto esteja agindo, mas a pessoa ainda não está pronta para 
mudar. 
Além de trabalhar para acessar e limpar crenças, fatores e situações onde 
houve culpa mais profunda e desconhecida possível, o Composto Sem Culpa 
no dia a dia vai deixar as pessoas que são muito rancorosas e vingativas mais 
leves, pois este composto ancora a compaixão por si e pelos outros, vai 
ancorar de uma forma muito profunda e inteligente, o perdão. Nutrindo-se, 
perdoando-se é possível perdoar o outro, é possível ter um olhar com 
compaixão para a vida. 
 
Com Sem Culpa o dia a dia fica mais leve, quando as dificuldades estão 
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grandes, quando a vida da pessoa não é fácil 
mesmo. Quando há trânsitos e aspectos muito 
difíceis de Saturno no mapa natal. 
 
Muitas vezes para ter alegria e leveza, é preciso 
tomar o Sem Culpa junto com o Composto Viva a 
Vida. 
 
Borrifar em ambientes muito carregados com 
sofrimento verdadeiro, vai aliviar, trazer 
merecimento, perdão. 
 
Dores no peito, na região do timo, que ultrapassa 
para as costas, pode-se adicionar o Sem Culpa em 
creme, em Vick VapoRub® ou cânfora mesmo. 
Pode ser útil passar antes dormir também. 
 
Crianças e adultos com bronquite e/ou pneumonia, podem se beneficiar deste 
método. 
 
Grande utilidade ter o Sem Culpa em casa. 
 
 
SOL FASE 1  
Para momentos depressivos intensos, depressão profunda aguda. 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Manter este até que se saia da fase aguda ou do “fundo do poço”, após isso 
usar o Composto Sol 2. 
Quando a depressão já faz parte da vida da pessoa de forma aguda ou 
crônica. 
Vai tratá-lo mais profundamente, ancorando vontade de viver, alegria, etc. 
A depressão pode vir de muitas razões e é necessário descobrir quais suas 
raízes. 
Baseados nestes estudos e nestes casos foram criados dois Compostos para 
trabalhar este assunto específico. 
Quando este quadro encontra-se em fase aguda, usa-se primeiro o Composto 
SOL FASE 1, pois ele já foi elaborado pensando em possíveis causas para este 
sintoma. 
Se a depressão é algo esporádico na vida do indivíduo, talvez, somente o uso 
do Composto Sol FASE1 já fará o efeito desejado. 
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Se a pessoa está num aprofundamento de crise 
crônica, é necessário seguir o protocolo abaixo: 
- Manter este até que se saia da fase aguda ou do 
fundo do poço, após isso usar o Composto Sol FASE 
2. 
 
 
 
SOL FASE 2 
Depressão crônica. 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4x ao dia. 
 
Composto de ação rápida. 
Em momentos de tristezas recorrentes no dia a dia. Aqui a depressão não se 
encontra intensa nem aguda. Pode ser crônica. 
Ancora a alegria, a vontade de viver. 
O indivíduo neste estágio, já está em entrega quase que total à crença de que 
não dará conta de lidar mais com este sintoma. 
SEM FÉ DE MELHORA. Não se sabe a origem exata, prostração. Pode-se fazer 
uso alternado do Calcáreas II, para que o protocolo terapêutico seja mais 
abrangente. 
Vai trazer otimismo e o entendimento que é possível se curar de um sintoma 
muito antigo. 

Este otimismo é extremamente necessário 
neste momento. 
 
SONINHO  
Dormir bem (crianças). 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Atualmente Acquaa Soninho tem Glicerina como 
conservante. 
 
Traz um acolhimento, mente calma, proteção e 
relaxamento para uma boa noite de sono, 
geralmente para crianças, mas pode ser usada em 

adultos. 
Traz suporte, cuidado, bem estar para a criança entrar em ressonância com a 
Criança Sagrada Interna. 
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O Composto Acquaa Soninho pode ser dado 
durante o dia 4 a 5 gotas em água, suco, 
mamadeira a ser tomado em média 4 a 6 vezes ao 
dia (pode diminuir ou aumentar conforme 
necessidade). 

A noite pode ser feito o banho com chá de Erva 
Cidreira. Fazer o chá, amornar e misturar gotas do 
Composto Acquaa Soninho na água do banho. 
 
 
SONO  
Dormir bem (adultos). 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas de 4 a 5 vezes, em água a partir das 19h. 
Para pessoas que tem problema de insônia, deixar um copo com água ao lado 
da cama com 8 gotas e ir tomando aos poucos caso continue com dificuldade 
de dormir. 
 

Traz acolhimento, mente calma, proteção e             
relaxamento para uma boa noite de sono. 
EM ADULTOS QUE NÃO DORMEM HÁ MUITO TEMPO, 
talvez seja necessário prescrevê-lo durante todo o 
dia, ou indicar o Acquaa Relax durante o dia e o 
Acquaa Sono a partir das 17h. 
Se mesmo assim não conseguir dormir, precisa 
haver uma investigação mais profunda, porquê o 
indivíduo não "aceita dormir". 
 
Durante o sono todos nós entramos em contato 
com nosso inconsciente, e muitas vezes não temos 
força para lidarmos com informações que estão 
muito bem "acorrentadas" lá. Neste caso, seja 

necessário fazer uso do Calcáreas 2, pois este dará toda a base emocional 
necessária para que estes conteúdos possam ser libertados e curados. 
 
 
 
SORRISO  
Ancorar Alegria, Espontaneidade, Delicadeza, Amor que flui, 
Simplicidade. 
Agradável mudança! Quando aceitamos o que temos, o que somos, 
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tomamos o destino em nossas mãos, leves como quando estamos 
sorrindo livres, espontaneamente nos entregando aos altos e 
baixos, entregues. Sem forçar e nem renunciar a nada.  
Felicidade para alcançar novo crescimento. 
Tudo flui como tem de ser. 
Descontrole, no sentindo de não imprimir controle excessivo à 
vida. 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Muitas e muitas vezes nos encontramos em situações nas quais não 
conseguimos mais sorrir facilmente, dado a tantas tarefas. 
Aqui o sorriso flui facilmente e a vida se torna mais fácil! 
Sorrir mais para que este sorriso possa ser a melhor terapia. Trazer sorriso ao 
dia a dia. 
Reintegra o Self nas polaridades antes separadas de si, trazendo momentos 
de extremo conforto emocional, relaxa a musculatura, a emoção, promovendo 
segurança para mexer em feridas com leveza, curando- as com delicadeza, 
levando a mente tomar escolhas mais amorosas e equilibradas para que sua 
vida siga com alegria e possa ter motivos para sorrir com leveza todos os 
dias! 
 
TÔNICO  
Aumentar a fome e as reações de sobrevivência do corpo físico e 
emocional instintivo para doenças como: anemia profunda, bulimia, 
anorexia, frigidez, impotência sexual, doenças autoimunes, 
tratamentos médicos prolongados, etc. 
 

Modo de tomar: 4 gotas 3 vezes ao dia. Não tomar após as 14h. 
 
É um composto forte, há necessidade de dar com 
outro como base após o meio dia, por exemplo. 
Preferível que se dê este pela manhã apenas 
(depende do caso). 
Usar em casos de letargia crônica, em períodos em 
que o sistema imunológico não responde 
adequadamente. 
Anemias ou processos de imunidade baixa, mas a 
pessoa segue com a vida, sem uma paralização 
completa. 
Compostos que podem ser indicados junto com o 
Tônico: 
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- Calcáreas I e II, quando estes sintomas de sofrimento vêm da vontade 
inconsciente em buscar a morte, por situações de profundo abandono e 
feridas gigantes. Ver Calcáreas I e II. 
- Viva a Vida ou Acquaa Relax quando o indivíduo encontre-se 
temporariamente nos estados de perda de apetite, emagrecimento 
exagerado, frigidez ou impotência sexual, etc. 
 
 
VALE ENCANTADO  
Abundância e Prosperidade. 
Reaprender, através da profunda confiança 
resultante da certeza da fé.  
Agindo de modo disciplinado e objetivo, 
começa a proceder com sabedoria, ordem, 
clareza, integrando opiniões ou tendências 
contraditórias, para depois com fé, tornar 
real. 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Traz realinhamento dos vínculos primários para que  
O Self se encontre e ache “seu Lugar” no mundo,  
Ancorando aos poucos o pertencimento, tão necessário  
para seguir na vida. Quando os primeiros vínculos da  
Tríade básica (pai-mãe e filho) não foram feitos. 
Indivíduos com histórico de “pobreza” tanto financeira (dificuldade em ganhar 
dinheiro) como emocional. Pessoas muito rígidas na personalidade com ela e 
com os outros. 
 
Problemas nas articulações. 
 
Qualquer tipo de “avareza”.  
Indicado para todo tipo de fanatismo religioso, para controladores. 
Em tempos de política será de grande auxílio aos fanáticos. 
Traz à possibilidade de mudança de crença, mudar a maneira de pensar e de 
agir. Fazer novas e mais sábias escolhas. O entendimento de que tudo e 
todos são abundantes, basta escolher e agir da maneira a fluir com o natural. 
Ajuda a trazer parcerias para facilitar este movimento. Um olhar mais otimista 
para a vida e mais abundante. 
Trabalha o “Eu Mereço”. 
O Composto Vale Encantado vai amorosamente, estrategicamente acolhendo 
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o Self, para que toda carência comece a ser nutrida 
e toda ditadura de conceitos que só servem para 
mascarar os vazios internos comecem a ser 
mobilizados aos poucos e então, sentindo todo 
amor por si, começando a amar-se verdadeiramente, 
o movimento de entrega começa a acontecer. 
 
Forma uma boa dupla com o Composto Acquaa 
Relax. 
Sugestão de uso: Tomar o Composto Vale 
Encantado pela manhã até as 14:00h, e depois 
tomar o Composto Acquaa Relax até a noite.  
 

 
VIVA A VIDA 
Ação, Energia, Alegria, Limpeza, Felicidade, Atuar na vida Profissional, 
Atitude. 
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
Traz disposição para tudo que faz bem àquele 
indivíduo, promove mudanças alegres e antes difíceis 
de transmutar.  
Mudanças de hábitos, voltar a fazer exercícios, sem 
reclamações, alegria e felicidade. 
Ancora um "coach" inconsciente de prioridades na 
vida, para que ela seja bem vivida. 
Equilíbrio na priorização do tempo. Decisões 
assertivas em todos os campos da vida. 
Para quem vive atarefado, que não tempo para fazer 
exercícios, cuidar da saúde, cuidar da vida social, 
divertir-se, etc. 
Traz decisões, melhorando a saúde em todos seus aspectos na vida do 
indivíduo. 
 
 

ZEUS  
 
Modo de tomar: tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. 
 
“Reverência pela Vida é uma condição interior, um perfume que envolve todas 
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as coisas e nos enche de respeito para com tudo àquilo que vive.” Rubem 
Alves 
 
Ancora a fé rapidamente. 
 
A reconexão com a Criação e beleza da mesma, com  
o Deus em nós, a fagulha divina! 
Somos seres iluminados e não lixos ambulantes.  
Iluminando e facilitando o acesso das virtudes que  
nos farão enxergarmos o divino em nós. 
Acontece a Unificação das partes separadas do Self. A união de masculino e 
feminino como Um. A cura para o grande trauma de estarmos separados de 
nós. A integridade! 
Limpeza de tristezas inconscientes que atraem outras situações na mesma 
frequência constantemente. Um botão de Start para acordar, reagir, não 
deixar que pessoas nos magoem mais. 
Resposta rápida, urgente, instintiva, assertiva.  
A autopreservação saudável do Self. 
Segurança. 
 
Coragem para seguir com solitude, se atirar, ir e fazer.  
Movimento rápido e inteligente em sair do caminho equivocado. 
 
Alinhamento de todos os Chackras. 
Alegria de viver, fé, coragem. 
Este Composto surgiu da necessidade em ancorar o otimismo, fé, alegria de 
viver de novo, em tempos mais difíceis. Em tempos onde muitos de nós 
temos vergonha da nossa espécie, da nossa raça, vergonha de Ser Humano, 
por ver tantas barbaridades acontecendo em nosso planeta em todas as 
vertentes. 
Em achar que não haverá solução ou saída para o planeta. 
 
Este Composto, com as virtudes das águas azuis em diversos lugares 
coletadas, resgata para estes seres inconsoláveis e demasiadamente 
pessimistas, um olhar para novas escolhas e acende novamente a esperança, 
a fé e a responsabilidade com a sua própria jornada. 
 
 
 
 
ACQUAA IMPULSO 

 
Acquaa Impulso trabalha com bastante sucesso em pessoas extremamente 
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mentais e que chegaram ao ponto, distante dos instintos, letárgico altamente 
tóxico. A mente e crenças o sabotam de forma grandiosa e já não consegue 
retroceder, então pode chegar a adoecer rapidamente, mostrando-se 
prostrado, às vezes em confusão mental e/ou depressão aguda.  
 
Geralmente estas pessoas que chegaram neste ponto de “Acquaa Impulso”, 
são fanáticas em suas crenças, sendo elas explícitas ou não. Fogem dos 
instintos e são tão mentais que não permitem a menor expressão dos seus 
sentimentos ou quando o fazem são demasiadamente exageradas, ficam 
repetindo sentenças grandiloquentes.   
Têm o seu modo de pensar e agir e não mudam facilmente. Pode ser explícito 
ou internalizado com raízes muito profundas.  
 
O Acquaa Impulso age profundamente nas crenças, de uma maneira que a 
pessoa consiga permitir, pois trará segurança e continência muito rápida. 
Desta forma o Self consegue se desarmar e possibilitar as mudanças 
necessárias.  
 
São 21 dias de tratamento divididos em 3 fases de 7 dias e que utilizará os 
Compostos Acquaa Scudo, Calcárea 2, Sono, Acquaa Save, Maschio 2 e 
Mudar. As orientações de como utilizá-lo estão descritas abaixo em Como 
tomar os compostos de modo geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUAA CONECTA 

 
Quando a pessoa precisa fazer uma grande mudança no Self, equilibrar tudo 
de  outra maneira, quando várias e várias técnicas terapêuticas já fizeram 
parte de sua vida, quando esta busca incessantemente o crescimento o 
reencontro consigo mesma.  
Quando é preciso quebrar a casca do ovo onde tenta e tenta sair e muitas 
vezes não consegue.  
É preciso entender e responsabilizar-se por sua vida e seus acontecimentos 
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e encará-la sem intermediários. Chegou até onde está por pura 
responsabilidade e escolhas próprias. Não há um método ou um ser 
milagroso que irá tirá-la deste embate, a não ser ela mesma.  
Descobrir e resgatar sua força e poder e perdendo o “status”, o medo, se 
solta pela vida, através da sua vida, aquela que acabou de descobrir.  
Despertar das amarras de antigas crenças, desprender-se de antigas 
ideologias expandindo a consciência de uma maneira que se sinta cada dia 
mais, ela mesma, entrando numa nova etapa de vida. Independência, ser 
dono do “próprio nariz”, deixar o que lhe acorrenta, seja o que for.  
 
Abertura para um Novo Tempo nutrida pela nova consciência – corpo-mente-
emoções e espírito.  Um renascimento que pode ser visto como uma nova 
aventura para a vida verdadeira.  

 
Acquaa Conecta  que é uma terapia com cinco Compostos Acquaa: Previa 
Lunna 1, Bella Lunna Lua Nova, Bella Lunna Lua Crescente, Bella Lunna Lua 
Cheia e Bella Lunna Lua Minguante. 
Quais os benefícios e a quem se destina o Acquaa Conecta? 
Ele vai trabalhar a reconexão com feminino e masculino sagrado tanto em 
homens como em mulheres.  
Nós podemos dizer superficialmente que ele trabalhará equilíbrio de anima e 
animus.  
Indicado para: 
Para homens e mulheres workaholics; 
Pessoas grossas, rudes, extremamente yangs; 
Pessoas muito aquosas (que choram demais, que se ressentem demais, que 
não conseguem se levantar). 
Pessoas muito lentas, desatentas, que não olham para a intuição;  
Pessoas que não percebem o lado feminino interno; 
É um tratamento com duração de uns 4 meses, trazendo a possibilidade de 
uma unificação do masculino 
 e feminino sagrado. Depois é preciso se fazer uma reavaliação. 
 
As orientações de como utilizá-lo estão descritas abaixo em Como tomar os 
compostos de modo geral. 
 
 
 
 
 

COMPOSTOS ACQUAA E OS SENTIMENTOS 
 
ESTÁ COM ANSIEDADE E MEDO?  
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Geral e por resultados profissionais e futuros:  

- Quando houve problemas com a mãe: Matternna Lunna 2 

- Quando houve problemas com o pai: Maschio 2 

Medo de dormir: Acquaa Sono 

Medo de se relacionar de novo: Calcárea II 

Medo do Parto: Parto 

Medo que algo ruim aconteça a si mesmo e aos outros: Acquaa Paz  

Medos comuns (medo de dirigir, medo de avião, medos corriqueiros): Mudar 

Medos desconhecidos seguidos por ansiedade, desespero: Previa Lunna 2 

Medos inexplicáveis: Acquaa Scudo 

Quando a mente não consegue parar: Acquaa Relax  

Síndrome do Pânico: Panicum e Acquaa Scudo associados 

Terror noturno e medo de perder controle: Panicum 

Timidez, medo de falar em público: Bella Lunna Lua Crescente 

Workaholics: Acquaa Conecta 
 
ESTÁ COM DÚVIDAS E/OU INDECISÕES? 
 
Sobre: 

A escolha do tipo de parto: Parto 

Achar que não há saída para determinado assunto: Criatividade 

Carreira profissional: - Quando muitas pessoas opinam sobre isso: Acquaa Scudo 

                                 - Quando não sei fazer a escolha: Aprender  

Criação dos filhos: Acquaa Mãe 

Estar desconectado da minha intuição: Bella Lunna Lua Nova 

Maternidade: Matternna Lunna 1 

Mudanças de hábitos: Aprender 

Paternidade: Maschio Fase 1 

Por: 

Procrastinar: Bella Lunna Lua Minguante 

Sobre relacionamentos: Acquaa Scudo  

 
ESTÁ DESINTERESSADO E DESANIMADO? 
 
Pela vida: Sorriso 

Pelo futuro: - Por pessimismo: Zeus 

                   - Por traumas passados, por medo de ser traído (a): Calcárea II 
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                   - Pela possibilidade da minha vida ser melhor: Previa Lunna 3 

Por si mesmo: Eu Sou 

Sexualmente: 

- Quando a sexualidade está com muito julgamento: Bella Lunna Lua Crescente 

- Quando há a desconexão de instintos primários por stress, excesso de trabalho: Carmin 

- Quando há medo de envolvimento com o outro: Maschio 2 

 Quando a sexualidade é superficial e/ou banalizada: Matternna Lunna 1 

Por: 

Apatia: Carmin 

Baixa autoestima: Vale Encantado 

Carência: Calcárea I 

Completo desolamento, desinteresse em tudo: Protocolo Acquaa Impulso 

Culpa: Sem Culpa 

Desinteresse pela dor do outro: Zeus 

Estar sem energia, sem foco por confusão mental, por falta de vontade, por vícios: Acquaa 

Scudo 

Estar sem esperança nos relacionamentos, pela perda da inocência da Criança Interna: Criança 

Sagrada 

Estar sem foco por muitas coisas a fazer e a realizar: Bella Lunna Lua Cheia 

Frustração pela falta de amadurecimento (adulto com atitudes infantis): Recém Nascido 

Insegurança, por me sentir incapaz: Eu Sou 

Processos terapêuticos paralisados e/ou apresentando doenças crônicas: Tônico 

Sentir-me sobrecarregado: Bella Lunna Lua Cheia 

Situações que não se resolvem e sempre se repetem: Acquaa Mãe 

Trabalhar excessivamente e estar desinteressado pelos prazeres da vida: Viva a Vida  

 

ESTÁ AGRESSIVO COM O OUTRO? 
 
Homens muito rudes e/ou violentos: Acquaa Conecta 

Por carência e atenção: Vale Encantado 

Por ciúmes: Matterna Lunna 2 

Por padrões repetitivos na família: Maschio Fase 1 

Por possessividade, controle, ingratidão e domínio: Previa Lunna 3 

Por preocupações excessivas: Acquaa Paz 

 
ESTÁ EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL? 



32 
 

 
Desespero por estar revivendo continuamente traumas antigos: Previa Lunna 2 

Desinteresse pela vontade de viver apresentando doenças crônicas e/ou autoimunes: Tônico 

Momentos de conturbações extremas e pensamentos suicidas: Acquaa Scudo. 

Por momentos traumáticos e emergenciais: Acquaa Save 

Profunda letargia, desânimo, depressão: Protocolo Acquaa Impulso 
 
 
ESTÁ DEPRESSIVO? 
 
Há anos, sem vontade de fazer nada: Sol Fase 2 

Por algo que aconteceu (fase aguda e pontual): Sol Fase 1 

Por doenças relacionadas à perda de memória: Carmin 

Por estar apegado: Bella Lunna Lua Minguante 

Por me sentir isolado: Relações 

Por não conseguir me direcionar na vida pela ausência do pai na infância e adolescência: 

Maschio Fase 1 

Por não gostar de estar consigo mesmo: Matternna Lunna 2 

Por traumas ocorridos durante a infância: Criança Sagrada 

Preciso me refazer, estar em equilíbrio novamente: Sol Fase 1. 

Profunda letargia, desânimo, depressão: Protocolo Acquaa Impulso 
 
ESTÁ SUSCEPTÍVEL A INFLUÊNCIAS? 
 
Por esconder meus sentimentos: Eu Sou 

Por me recusar a amadurecer: Previa Lunna 1 

Por me sentir triste e sozinho: Previa Lunna 1 

Por me submeter para agradar: Eu Sou 

 

SONO 

Para adultos: Acquaa Sono 

Para crianças e Adultos: Acquaa Soninho 

 

CRIANÇAS:  

Em todos os casos, é preciso rever com os pais o que está acontecendo e trabalhar com uma 

ação conjunta.  

- Boa convivência com irmãos, pais e família: Relações.  

- Ciúmes: Matternna Lunna 2. 
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- Crianças completamente abandonadas sem os cuidados necessários.  Crianças com muita 

violência na história dos Antepassados: Acquaa Scudo.  

- Crianças precisam conseguir se expressar, engatinhar, brincar, ser criativos. Os pais 

precisam dar condições desde cedo, estimulando as artes, as brincadeiras pedagógicas, os 

espaços para que eles engatinhem e brinquem: Sorriso. 

- Crianças que lutam por não aceitarem os alijamentos a elas impostas. Crianças que são 

criadas em ambientes traumáticos e/ou violentos o tempo todo e que precisam lutar para 

sobreviver em ambientes hostis: Criança Sagrada. 

- Crianças sem limites impostos pelos pais, criados por babás e com a ausência dos pais 

inclusive quando estão presentes fisicamente: Calcáreas 2. 

- Culpa por divergências na família e/ou no núcleo familiar mais próximo: Sem Culpa. 

- Doenças respiratórias pelo filho vendo pai e mãe brigando ou percebendo um falando mal do 

outro: Previa Lunna 3.  

- Dores de garganta constantes por atrair para si o cuidado e amor que estão em falta: Vale 

Encantado. 

- Dores de garganta constantes por repressão, quando a criança não consegue falar, se 

expressar, choram e têm uma educação excessivamente rígida que exige em excesso da 

criança (muitas tarefas, muitos cursos, aulas, etc.): Eu Sou. 

- Enurese Noturna: Acquaa Soninho.  

- Filho vendo pai e mãe brigando ou percebendo um falando mal do outro. Mães que já estão 

trabalhando muito e/ou nervosas para voltar ao trabalho, preocupadas com a sobrevivência. 

Mães criando o filho sem a presença do pai: Previa Lunna 3. 

- Houve recentemente, mágoa, queda, brigas, susto, traumas, separações de babás: Acquaa 

Save. 

- Não dormem a noite: Acquaa Soninho. 

- Quando há muita repressão, quando a criança não consegue falar, se expressar, chora: Eu 

Sou. 

- Terror Noturno: Panicum e Acquaa Scudo. 

- Vícios em tecnologia (Poluição Cibernética): Acquaa Scudo e Aprender. 

 

RECÉM-NASCIDOS: 

- Para o primeiro banho e todos os seguintes: pingar 21 gotas do Composto Acquaa na água 

da banheira. Pode se fazer este procedimento sem contraindicação enquanto a criança tomar 

banho em banheiras. 

A partir dos 6 meses de idade, a criança poderá tomar o Composto Acquaa escolhido, diluído 
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em água. O Composto deve ser preparado em Glicerina (a pedido do cliente, com 

antecedência, na Farmácia Vide Vida (67 99207-2311)).  

 

- Banhos diários: Recém Nascido. 

- Gravidez sem programação: Calcáreas 1.  

- Não foi bem acolhido (a) ao nascer: Recém Nascido. 

- Não tem a presença do pai, rejeitada pelo pai: Maschio 2. 

- Se houve rejeição à gravidez pela mãe com tentativa de aborto, crianças separadas 

precocemente da mãe (antes dos 3 anos em escolas e creches em período integral), 

separações de babás: Calcáreas 2. 

- Se houve trauma na concepção, gestação e/ou nascimento: Criança Sagrada.  

- Terror noturno: Acquaa Soninho.  

MÃE: 

- Extremamente assoberbada: aconselha-se que ela tome o: Bella Lunna Lua Cheia.  

- Quando a mãe não consegue identificar direito as necessidades dos filhos (fome, sede, frio, 

calor, etc.) não tem intuição e tem medo de tudo e que algo ruim aconteça com eles, fica 

sempre ligando para médicos e levando a hospitais, etc.: Acquaa Mãe. 

- Ajuda na produção de leite e na autoestima, inclusive quando estão tensas sobre a volta 

para o mercado de trabalho: Matternna Lunna 2. 

** Quando há a falta de l imites saudáveis pelos pais, ambos precisam tomar: 

Acquaa Mãe (Mãe) e Maschio 2 (Pai).  

 

 

 
 

COMO TOMAR OS COMPOSTOS DE MODO GERAL 
 

Os compostos podem ser tomados da seguinte maneira: 

- Tomar 4 gotas em água 4 vezes ao dia. 

- Em casos emergenciais tomar 4 gotas em água de hora em hora. 

 

CASOS ESPECIAIS: 

- Em casos de Síndrome do Pânico, associar o Acquaa Scudo e o Composto Panicum e tomar 

4 gotas de cada em água em horários separados. Tomar o Acquaa Scudo pela manhã e o 

Composto Panicum tomar na parte da tarde até o anoitecer. 
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- Acquaa Scudo: Tomar 4 gotas em água 2 vezes pela manhã. 

- Acquaa Sono: Tomar 4 gotas em água após as 19h de uma em uma hora, até a hora de 

dormir. 

Diluir 8 gotas do Acquaa Sono em um copo com água, deixar na cabeceira da cama e tomar 

caso acorde durante a noite. 

Ex.: Pode-se tomar outro Composto Acquaa durante o dia até o horário das 19h. 

- Tônico: Tomar 4 gotas em água 3 vezes, até as 14h. 

- Escolher no máximo dois Compostos Acquaa e tomá-los em horários 

separados. 

Ex.: Tomar um Composto Acquaa 4 gotas 3 vezes ao dia, durante a manhã e começo de 

tarde e outro  

Composto Acquaa da mesma forma, na sequência até a noite. 

- Crianças devem sempre tomar os Compostos Acquaa diluídos em água assim que 

começarem a comer (a partir dos 6 meses). Antes desse período os Compostos Acquaa 

devem ser diluídos na água do banho. 

- É possível encomendar com antecedência, na Farmácia Vide Vida (67 99207-2311) 

Compostos Acquaa diluídos em Glicerina próprios para criança. 

 

ACQUAA IMPULSO 

Este sistema beneficiará a indivíduos em profunda letargia, desânimo, depressão, ou para 

indivíduos os quais não se sabe ou não se tem certeza, ainda, do que tratar primeiro. A partir 

destes 21 dias, a decisão por uma terapia mais elaborada pode ser feita. 

São 21 dias de tratamento divididos em 3 fases de 7 dias e que utilizará os Compostos 

Acquaa Scudo, Calcárea 2, Sono, Acquaa Save, Maschio 2 e Mudar, conforme orientações 

abaixo: 

*Primeiros 7 dias: 

1) Acquaa Scudo:  Tomar 4 gotas em água 2 x pela manhã, até ao meio dia. 

2) Calcárea II: Tomar 10 gotas diluídas em garrafinha água a partir das 14h e tomar até as 

17h. 

* Observar se perdeu sono, então entrar com Acquaa Sono, a partir das 19h (15 gotas 

diluídas em uma garrafinha de 500ml de água. Ir tomando goles até a hora de dormir. Se 
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acabar uma, faz outra). 

*Continuando a partir do 8° dia:  

3) Acquaa Save: 15 gotas, diluídas em uma garrafinha de 500ml de água, o dia todo. Acaba 

uma, faz outra. 

 

*Continuando a partir do 15° dia: 

 

4) Maschio 2 : Tomar 4 gotas em água 2x pela manhã. 

5) Mudar: Tomar 4gts em água 2 a 3 x, à tarde, até o 21° dia. 

 

ACQUAA CONECTA 

Acquaa Conecta  que é uma terapia com cinco Compostos Acquaa: Previa Lunna 1, Bella 

Lunna Lua Nova,  

Bella Lunna Lua Crescente, Bella Lunna Lua Cheia e Bella Lunna Lua Minguante. 

Quais os benefícios e a quem se destina o Acquaa Conecta? 

Ele vai trabalhar a reconexão com feminino e masculino sagrado tanto em homens como em 

mulheres.  

Nós podemos dizer superficialmente que ele trabalhará equilíbrio de anima e animus.  

Indicado para: 

Para homens e mulheres workaholics; 

Pessoas grossas, rudes, extremamente yangs; 

Pessoas muito aquosas (que choram demais, que se ressentem demais, que não conseguem 

se levantar). 

Pessoas muito lentas, desatentas, que não olham para a intuição;  

Pessoas que não percebem o lado feminino interno; 

É um tratamento com duração de uns 4 meses, trazendo a possibilidade de uma unificação 

do masculino 

 e feminino sagrado. Depois é preciso se fazer uma reavaliação. 

São em média 4 meses de tratamento divididos nas fases lunares, conforme orientações 
abaixo: 
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O Previa Lunna 1 é a base. Ele vai trazer a base de vínculos emocionais, vai curar traumas, vai 

religar esse vínculo primordial que faz parte Pai, Mãe, Vínculos Sagrados com o Divino e 

Vínculos com a Natureza. Eu chamo esse conjunto de vínculos de uma ecologia interna. 

Se não se consegue ter essa ecologia interna equilibrada a gente não consegue grandes 

avanços. A gente consegue fazer alguma coisa e depois a pessoa retorna muito ao estado 

anterior. Quando a gente começa a ter esse tipo de acontecimento nas terapias, temos 

sempre que rever essa base, pois ela não está suficiente. 

O Previa Lunna 1 vai trazer essa sabedoria, porque vai trazer vínculos e vai proporcionar uma 

segurança para que a pessoa comece a entrar no movimento lunar (o movimento lunar tem a 

ver com nossas águas internas, nossas emoções). Quando a gente entra no movimento lunar 

começamos a entrar em ressonância, sincronicidade com o movimento do Planeta (Lua e 

Terra). 

Desconectar dos movimentos naturais do Planeta nos traz desequilíbrios e com o tempo nos 

traz doenças. 

 
Na Lua Nova vamos trabalhar com o Previa Lunna 1 durante a manhã até o início da tarde 

mais ou menos, depois desse período começar a tomar o Bella Lunna Lua Nova até a noite. 

Posologia indicada: Tomar 4 gotas de cada Composto em água, nos horários indicados. 

 

Na Lua Crescente nós vamos passar o Previa Lunna 1 para a segunda metade da tarde até a 

noite e tomar o Bella Lunna Lua Crescente pela manhã até a segunda metade da tarde. 

Posologia indicada: Tomar 4 gotas de cada Composto em água, nos horários indicados. 

 

Na Lua Cheia tomar o Previa Lunna 1 no final da tarde até a noite e o Bella Lunna Lua Cheia 

deve ser tomado pela manhã até o sol quente ainda, por volta das 15h. 

Posologia indicada: Tomar 4 gotas de cada Composto em água, nos horários indicados. 

 

A Lua Minguante traz uma necessidade de fechar ciclos e ela vem com muita rapidez e esse 

Composto Acquaa Lua Minguante tem uma rapidez de fechar tudo o que ficou para trás 

nesse ciclo lunar (de 28 dias), para depois conseguirmos fechar ciclos maiores. 

Na Lua Minguante o Previa Lunna 1 deve ser tomado no final da tarde até a hora de dormir e 

o Bella Lunna Lua Minguante deve ser tomado pela manhã até o sol quente ainda, por volta 

das 15h. 

Posologia indicada: Tomar 4 gotas de cada Composto em água, nos horários indicados. 
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Acquaa Dúvidas: Whatsapp 24 981287238  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 
APRENDER .................................................................................................................... 1 

BELLA LUNNA LUA NOVA ............................................................................................ 1 

BELLA LUNNA LUA CRESCENTE  .................................................................................. 2 

BELLA LUNNA LUA CHEIA ............................................................................................ 2 

BELLA LUNNA LUA MINGUANTE .................................................................................. 3 

CALCÁREA I ................................................................................................................. 3 

CALCÁREA II ................................................................................................................. 4 

CARMIN ........................................................................................................................ 4 

CRIANÇA SAGRADA ...................................................................................................... 5 

CRIATIVIDADE .............................................................................................................. 5 

EU SOU ......................................................................................................................... 6 

MÃE .............................................................................................................................. 7 

MATTERNNA LUNNA 1 ................................................................................................. 7 

MATTERNNA LUNNA 2 ................................................................................................. 8 

MASCHIO FASE 1  ........................................................................................................ 8 

MASCHIO FASE 2 ......................................................................................................... 9 

MUDAR  ...................................................................................................................... 10 

PANICUM .................................................................................................................... 11 



39 
 

PARTO ........................................................................................................................ 11 

PAZ ............................................................................................................................ 12 

PREVIA LUNNA 1 ........................................................................................................ 13 

PREVIA LUNNA 2 ........................................................................................................ 13 

PREVIA LUNNA 3 ........................................................................................................ 15 

RECÉM-NASCIDO ........................................................................................................ 17 

RELAÇÕES .................................................................................................................. 17 

RELAX ........................................................................................................................ 18 

SAVE .......................................................................................................................... 19 

SCUDO ....................................................................................................................... 19 

SEM CULPA ................................................................................................................ 20 

SOL FASE 1  ............................................................................................................... 21 

SOL FASE 2 ................................................................................................................ 22 

SONINHO .................................................................................................................... 22 

SONO ......................................................................................................................... 23 

SORRISO  .................................................................................................................... 23 

TÔNICO ...................................................................................................................... 24 

VALE ENCANTADO .................................................................................................... 25 

VIVA A VIDA ............................................................................................................... 26 

ZEUS ........................................................................................................................... 26 

ACQUAA IMPULSO ...................................................................................................... 27 

ACQUAA CONECTA .................................................................................................... 28 

COMPOSTOS ACQUAA E OS SENTIMENTOS ............................................................... 29 

COMO TOMAR OS COMPOSTOS DE MODO GERAL: ..................................................... 34 

 

 


	capaapostila_COMPOSTOS
	COMPOSTOS ACQUAA APOSTILA SIMPLES-5

