
APOSTILA DAS ESSÊNCIAS

Parque Nacional da Serra da Bodoquena- MS (foto: Andrea M. Pache)
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Todas as Essências Acquaa trazem em si a Consciência de Estar no Caminho da 
Alma e do Coração.  
A Água já vem das nascentes com propósitos e o mais forte é esse.  

 
 
ABISMO ANHUMAS 
Bonito (MS) 
 
O Abismo Anhumas traz um grande suporte, porém também abre para os 
traumas, os medos, podendo disparar o início de uma crise, mas que é 
rapidamente suportada pelas águas na região dos cones.   
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Acessa e desbloqueia medos em vários níveis do inconsciente. 
- Ao mesmo tempo em que abre os medos, traz suporte muito grande, calma e faz 
o movimento para a cura. 
- Desbloqueia rapidamente. 
 
*Abismo Anhumas faz parte do Composto Acquaa: Panicum 

 
 
ACQUAA QUATRO 
Foz do Iguaçu (PR) 
 
Composto pelas 4 essências da região de Foz do Iguaçu: 
 
Itaipu: o passado fica no lugar dele, o coração se abre para novos vínculos, traz 
abundância, quebra padrões de conflitos internos, gera movimento onde tudo 
estava estagnado, o sacrifício de algumas partes internas para benefício de 
outras, possibilitando avanços.  
Iguaçu: o mestre, o pai interno, a entrega incondicional e incontestável.  
Cataratas do Iguaçu: Ser quem se É! Eu sou, Eu faço! Limpeza de tudo que não é 
da Luz.  
Três Fronteiras: as parcerias, as sociedades internas. Só é possível atrair boas 
parcerias quando se tem o pai integrado internamente.  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- O movimento das 4 essências juntas, se complementam. 
- "Levantam" a pessoa, as colocam em pé e em ação.  
- Integram o Masculino Sagrado e o Pai interno.  
- Traz ação, lucidez, atitude, ajuda externa, se livra de culpas.  
- Nutre, comunica com excelência, consegue perdoar e amar o próximo. 
- Provoca ajuda externa tudo flui.. (sempre lembrando que os Compostos ajudam 
em missões de Alma. Se a pessoa é teimosa e insiste em caminhos que não são 
os dela, a tendência é estes caminhos se dissolverem). 
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ACQUAA TIGRIS 
Itatiaia – Região de Visconde de Mauá (RJ) 

(Um composto desde a Coleta com água de nascente + flores de: Manjericão 
(Ocimum Basilicum) + Arruda (Ruta Graveolens) e a Bougainvillea spectabilis 
(branca)).  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Famoso “Quebra demanda”. 
- Pessoas que estejam com Energia Negativa em excesso. 
- Magias. 
- Dificuldade de raciocínio por estes tipos de contaminações. 
- Letargia.  
- Autossabotagem constante.  
- Falta de intuição e discernimento para descobrir causas de recorrentes perdas 
na vida em todos os setores. 
- Proteção sutil, profunda e rápida. 
- A limpeza aqui é sutil, profunda, rápida e em todos os níveis.  
- Orientação rápida do que fazer.  
- Livramento de energias intrusas com muita rapidez.  
- Falta de energia física, psíquica e emocional. 
- Pessoas em campos de consciência “pesados”, de qualquer natureza. 
- Pode-se usar em borrifador para ambientes. 
 

BENEFÍCIOS:  

- Leveza imediata. 
- Limpeza rápida de sensações estranhas e ocultas.  
- Orientação de caminho rápido. 
- Alegria. 
- Esperteza. 
- Lucidez. 
- Energia. 
- Entendimento. 
- Limpeza de crenças “introduzidas de formas desconhecidas”, limpa “memórias 
celulares de invasões energéticas” muda a percepção, deixando a pessoa 
protegida quanto à estes fatores.  
- Ativa a prontidão.  
- Aciona processos de outras essências para que elas atinjam seus objetivos.  
- Um “Quebra Demanda Quântico, atuando em diversos campos que habitam esta 
Alma”.  
- Pode ser usado por todos. 
 
*Acquaa Tigris faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 3, Save, 
Scudo, Tônico e Sol Fase 2. 
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ACQUAA TRIUM 
Bonito (MS) 
 
Composto pelas 3 essências da região de Bonito MS: 
 
Nascente do Rio Sucuri: Informações para o sangue, para o coração. Memória 
de uma das leis da natureza: Nascer! 
Rio Sucuri: As águas do Rio Sucuri têm a capacidade e virtude de despertar a 
verdade das situações em que estamos passando, com muita propriedade, 
profundidade tranquilidade.  
Barra do Sucuri: A auto-observação trazida pela essência, leva ao 
conhecimento.  
A junção dessas essências nos traz um composto que irá trabalhar um bem estar 
interior, autoestima, centramento. 
 
*Acquaa Trium faz parte dos Compostos Acquaa: 
 

 
AGULHAS NEGRAS:  
Itatiaia - Planalto das Agulhas Negras (RJ)  

 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Sensação, e todos os distúrbios ligados ao “Não pertencimento”, pessoas que 
sentem que não tem um lugar no mundo. 
- Cabem quase todas as sensações de tristezas, depressão, preocupação 
excessiva com tudo.  
- Pessoas tensas, estressadas.  
- Mulheres que não sabem agradar ao masculino. 
- Mulheres agressivas. 
- Síndrome do pânico. 
- Magia negra.  
- Perda da consciência.  
- Preocupações. 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- A PAZ QUE VEM DE TER UM “LUGAR”.   
- Traz pertencimento, ancora um campo com a informação que: Você pertence! 
Você tem um lugar, não importa o que tenha acontecido. 
- Equilibra situações onde existam “medos e pânicos”. 
- Sono tranquilo.            
- Equilíbrio. 
- Segurança emocional profunda.  
- Base estável gigantesca, assim como o Poder do Maciço das Agulhas Negras.  
- Nada o atinge, só a paz e tranquilidade permanecem.  
- Base, Base e Base.  
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 * Esta essência demora a fazer efeito em pessoas excessivamente mentais, 
mas com o tempo funciona. Neste caso, é necessário dar apoio de outra 
forma, pois esta não a sentirá imediatamente (Nascente do Aiuruoca ou Olho 
D’Água da Gávea, ou mesmo Pedra Selada).  
 
*Agulhas Negras faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 2, Calcáreas 
II, Eu Sou, Maschio 2, Matternna Lunna 1, Matternna Lunna 2, Mãe, Parto, 
Paz, Previa Lunna 3, Relações, Save, Sono e Vale Encantado. 
 
 
AQUÁRIO ENCANTADO 
Região Nobres (MT)  

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Medos e pânico advindos desta cisão inconsciente entre masculino e feminino 
dentro de nós. 
- Tudo que for detectado com origem na incapacidade de ser UNO. 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Curar o grande trauma inconsciente da cisão entre Masculino e Feminino dentro 
de nós.  
Somos tudo e somos estes dois juntos e mesclados.  
- Curar medos profundos e pânico. 
- Recuperar alegria que se escondeu com o tempo, porque a nossa essência 
também precisou se esconder.  
 
*Aquário Encantado faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas I, 
Calcáreas II, Carmin, Maschio 1, Matternna Lunna 1, Mãe, Previa Lunna 1, 
Recém Nascido, Sol Fase 1, Soninho, Sorriso, Tônico e Zeus.  
 

 
BANHO NO FORMOSINHO  
Bonito (MS)  

 

Um banho em uma quedinha d’água maravilhosa, iluminada, borbulhante e 
tranquila.  
Uma minicachoeira que só aparece na época da seca.  
Um banhado ao redor, com muitas piraputangas.  
Um descanso ao final de conclusões de trabalhos, etc..  
Um convite ao relaxamento em todos os níveis: mente, músculos e a alma. 
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
    
- Pessoas que não sabem parar nem relaxar. 
- Pessoas que não sabem comemorar. 
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- Pessoas com problemas de frigidez e/ou impotência sexual por não saberem 
relaxar. 
- Pessoas ansiosas.  
- Workaholic. 
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Traz um relaxamento em várias camadas da musculatura. 
- Traz relaxamento mental. 
- Acessam as necessidades, prazeres do corpo. 
- Alinha os chacras a partir do primeiro chacra. 
- Tira o excesso da atenção da mente e a distribui inteligentemente.  
- Propicia a alegria e a satisfação por concluir etapas.  
- Promove movimentação criativa. 
 
*Banho no Formosinho faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, 
Bella Lunna 2, Bella Lunna 3, Bella Lunna 4, Criatividade, Relax, Sorriso e 
Viva a Vida. 
 

 
BARRA DO SUCURI 
Bonito (MS) 

 
Quando o Rio Sucuri com toda sua transparência e emoções se encontra com o 
Rio Formoso, com toda a sua sabedoria e força!  
 
As águas do Rio Formoso trazem intrinsicamente sabedoria e força emocional!  
É um grande rio, um grande mestre, eu diria.  
 
No encontro destas águas podemos ter a informação ou a virtude de conseguir 
integrar nossas emoções ao nosso Self e fazer deste encontro, pelo 
fortalecimento deste encontro.  
O arquiteto da Manifestação  
Essência que é a Mão para a Manifestação dos outras duas essências anteriores, 
trazendo a ideia de atividade, poder, habilidade e domínio.  
 
O Rio Formoso entra, recebe o Rio Sucuri no seu leito, e põem todas suas 
atribuições, virtudes no mundo, lhe proporcionando a base que as duas essências 
precisam para ancorarem e transitarem no mundo da personalidade, do Self.  
 
Esta Essência tem a ver com o Arcano O Eremita, que traz em suas mãos a 
lanterna.  
A mão aberta é símbolo de inocência, pode dar e receber livremente sem 
restrições morais ou impedimentos mentais.  
 A palavra Mão vem da mesma raiz que Manifestação.  
 
Além de toda esta generosidade do Rio Formoso, contamos com sua autoridade e 
majestade.  
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Uma fusão perfeita.  
Seguir, ancorar seus dons, sua Essência, suas raízes mais profundas, colocá-lo a 
serviço para a manifestação dos poderes da Terra dentro de si.  
Aquele conhece a si mesmo pode compartilhar suas experiências e valores e 
então se torna nutritivo.  
 
A auto-observação trazida pela essência, leva ao conhecimento.  
Superação de medos, bloqueios que impediam de se amar como é, de se 
apaixonar por si, enxergar as belezas internas e de se mostrar ao mundo.  
Tem orgulho de si, da sua caminhada, se reencontra e pode ser abundante para 
si mesmo e para todos. 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Para pessoas longe de suas emoções, excessivamente controladoras, e que 
não conseguem fluir na vida, não conseguem ter sucesso emocional nas suas 
relações e no profissional e financeiro;  
- Pessoas imaturas, que não conseguem sair de fases pré-adolescentes ou 
adolescentes, mesmo com o passar dos anos, eternas crianças. Síndrome de 
Peter Pan;  
- Pessoas que não enxergam seu real valor, pois não entra em contato com sua 
melhor parte por medo de suas emoções, pois não aprendeu com os pais; 
- Para melhorar a comunicação em grupos, em salas de aulas, em empresas, etc. 
Para pessoas que sofrem para falar em público ou com sua equipe, alunos, redes 
sociais, etc. Quando é angustiante transmitir uma ideia. 
 
*Barra do Sucuri faz parte dos Compostos Acquaa: Vale Encantado 
 
 
 
 
BREJO BOM JARDIM 
Campo Grande (MS) Fazenda Bom Jardim  

 

Águas brotam da areia, uma argila em olhos d’águas quase que imperceptíveis, e 
vão descendo formando uma lagoa com vegetação característica. As águas 
escorrem límpidas pela areia até cair num regaço maior, tranquilo e fértil. Uma 
lagoa repleta da tranquilidade e paz, com os sons característicos de pássaros, 
grilos, sapos e pererecas que compõe sempre este cenário.  
Essência ansiolítica poderosa, quando esta ansiedade vem das incertezas sobre 
projetos e sobre o futuro.  
Relaxamento mental e muscular, vontade de deitar em suas águas doces, fresca 
no fim de tarde quente de primavera do MS. Estas águas enchem nossos ouvidos 
do som perfeito. Atraídos pela sua abundância os pássaros cantam e nos 
acalmam, os grilos parecem abrir nossa atenção e percepção, os sapos e rãs 
numa sinfonia perfeita. Aqui temos todos os sons necessários para um 
alinhamento de chacras com docilidade e frescor.  
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Quando se olha para ele, se vê a Vênus de Touro, a beleza rústica, a abundância. 
O Brejo Bom Jardim nos deixa “encantada”, como se te deixasse com uma aura 
onde se é vista nos seus princípios e objetivos mais elevados, esta essência faz 
com que Nossa Grande Alma se mostre e brilhe, pois toda vez que os talentos e 
ideais reconectados com os desígnios Sagrados de uma Alma se alinham o 
universo e os demais começam a cair aos seus pés, reconhecendo 
inconscientemente as recompensas desta reconexão e ainda, se alegrando por 
saber que dentro de cada um de nós habita a Essência mais Sagrada e que é 
possível trazê-la à tona, pois se Um se reconectou, todos podemos nos 
reconectar, com leveza, com paz, equilíbrio e sabedoria das águas e como todo o 
micro ecossistema do Brejo Bom Jardim. As bênçãos solares da abundância 
disponível à todos!  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Pessoas que estão perdidas em situações específicas, confusas que há algum 
tempo já vêm se apresentando, mas sem soluções aparentes e objetivas. 
Processos que, em média vêm se formando de 2 há mais ou menos 5 anos, sem 
uma perspectiva clara de resolução. Quando há muita insegurança diante destes 
processos específicos.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Traz uma aura mostrando a luz interior mesmo quando não se está nos 
melhores dias.  
- Mobiliza ajuda externa. 
- Traz foco, estratégia, segurança e movimento em direção correta, com leveza e 
mantém a paz mental durante este percurso.  
- Reconexão suave com a Natureza e a sua sutileza e bem estar. 
- Desmobilização de processos “engessados”. 
- Mobiliza a “magia, a inteligência e criatividade nos recursos internos, necessária 
para lidar com estes momentos”. Eu sei fazer, eu posso fazer e farei!  
 
*Brejo Bom Jardim faz parte dos Compostos Acquaa: Sono e Soninho. 

BREJO DAS BORBOLETAS 
Bodoquena (MS)  

    

Um banhado, um brejo cheio de flores e borboletas, que vêm de lindas lagoas.  
A Água se deixa descansar entre várias plantas aquáticas, entre elas: musgo, 
gravatás, assa peixe e várias outras. Não se tornando parada, apenas se 
preparando.  
 
Este banhado traz a essência da preparação, da nutrição do reino vegetal e das 
borboletas para o caminho a seguir. 
 
A mãe natureza cuidando de seus filhos com cuidado, carinho de todas as ervas e 
plantas acima do seu corpo e imerso nas águas... Um grande “chá curador” uma 



8 
 

taça de cuidados pelo reino vegetal embebido nas águas de lindas lagoas. A 
beleza da Natureza, o poder de cura.  
Uma Essência de meiguice, cuidado, carinho. 
 
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Pessoas impacientes, com autoestima baixa, medrosas. 
- Pessoas em conflito com seus caminhos profissionais (aqui por não ter feito 
vínculo materno). 
- Indivíduos que não conseguem ficar sozinhos. 
- Indivíduos que não entendem a necessidade de se envolver em coisas do 
coração.  
- Indivíduos que não entendem o que é abundância e trabalham na ganância. 
  
BENEFÍCIOS: 
 
- Entendimento de que a abundância e a integração, de que o amor é necessário 
na vida, mesmo para as pessoas mais frias. 
- Entendimento que não é necessário ter alguém para se sentir inteiro, libertação 
deste padrão.  
- Religação com a autoestima por se sentir parte do Milagre da Criação e da 
Natureza. 
- Mostrando toda a abundância do reino e a disposição a todos nós seus filhos.  
- O merecimento de colher aquilo que se plantou honestamente e com trabalho.  
- Segurança, Intuição e Energia. 
- Promove o reencontro consigo, com a reintegração e entendimento que se faz 
parte do Criador, que és filho do Criador.  
- Faz vínculo de pai e mãe (triângulo sagrado), refaz a matriz. 
- Libertação de mágoas e ressentimentos pela nutrição da criança interna (chá de 
avó). 
 
*Brejo das Borboletas faz parte dos Compostos Acquaa: Criatividade, 
Matternna Lunna 1, Matternna Lunna 2, Parto, Paz, Previa Lunna 1, Recém 
Nascido, Relações, Sem Culpa, Sol Fase 1, Sol Fase 2, Soninho, Sono, 
Sorriso, Tônico, Vale Encantado e Viva a Vida. 
 

BURACO DO MACACO  
Bodoquena (MS)  

 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Para indivíduos que democratizam seus relacionamentos, que se abre a todos, 
sem restrições.  
- Indivíduos cansados de buscar novos caminhos para a harmonia necessária em 
família, em especial quando as dificuldades são causadas pela “mãe” do grupo, 
ancorando por entrelaçamento quântico, a percepção e o despertar da maturidade 
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neste assunto. Quando a “mãe do clã” percebe que precisa partir dela a 
generosidade e a bondade para que todos estejam bem novamente.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Resgate da Alegria da Criança Sagrada, de se relacionar com amigos 
verdadeiros, se entregar com confiança.   
 
*Buraco do Macaco faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 4, 
Calcáreas I, Criança Sagrada, Criatividade, Mãe, Previa Lunna 1, Sol Fase 1, 
Sol Fase 2, Sorriso e Vale Encantado. 
 

 

CACHOEIRA DO (RIO) AIURUOCA 

(Uma continuidade da Nascente de mesmo nome) 

Itatiaia - Planalto das Agulhas Negras (RJ) 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Seres que não conseguem viver em grupos. 
- Seres que não se adaptam de jeito nenhum ao convívio social. 
- Pessoas muito e muito sofridas que criaram uma carapaça emocional. 
- Pessoas rudes, “ogros”, brutas, sem tato social.  
- Raiva contida. 
- Resistência em mudar de caminho.  
- Aos cansados da caminhada.  
- Aos que perderem o Caminho por “se vender ao sistema” (muito útil nos dias de 
hoje, pois muitas e muitas pessoas estão rendidas ao sistema imposto).  
 
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Alegria (traz rapidamente alegria de volta). 
- Descanso do Guerreiro “Os brutos também amam”.  
- Despreocupação. 
- Melhora a comunicação (pode “vomitar” as emoções primeiro), pode trazer uma 
fala mais rápida e adolescente, mas não guarda mais, APRENDE que a verdade 
precisa ser dita.   
- Relaxar em meio social.  
- Amorosidade para com o (a) parceiro (a).  
- Olhar amoroso.  
- Ser divertido.  
- Ser alegre, alegre e focado ao mesmo tempo. 
- Restaurar a energia através do descanso, da religação com a natureza. 
- Satisfação por si, por reencontrar o caminho. 
- Coragem. 
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- Traz luz rápida, acaba com o problema e stress, pela conscientização yang, 
toma atitude e abandona o que não nos serve mais, trazendo um bem estar 
fantástico. 
- Maturação da sexualidade. 
- Maturação do Feminino. 
- Acordar a Sexualidade adormecida (A Força), em doses maiores.  
- Arranca a raiva contida, liberando Energia estagnada.  
 
* Cachoeira do Aiuruoca, Nascente do Aiuruoca e Olho D’Água da Gávea 
podem ser usados juntos.  
 
* Cachoeira do Aiuruoca faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas II, Eu 
Sou, Maschio 2, Matternna Lunna 1, Mudar e Sol Fase 1. 
 
 
CACHOEIRA DO ALCANTILADO 
Bocaina de Minas (MG) - Região de Visconde de Mauá  

 

A Bela olhada e admirada de longe, protegida pela floresta, uma grande pedra 
com águas que descem por ela de forma majestosa e ao mesmo tempo discreta, 
uma Cachoeira belíssima embelezando o Vale do Alcantilado.  “Quando o Ser 
entende o que veio fazer e faz, o Mundo cai aos seus pés”. O Santo Graal quando 
aparece no palácio do Rei Arthur.  
Suas águas descem deslizando e lambendo seu corpo de pedra com um som 
suave e extremante tranquilizante. Ao redor a floresta a protege com muita 
propriedade. Parece que a mata se orgulha dela e ao mesmo tempo em que a 
protege, quer mostrá-la também.  Ela se mostra à tudo, à todo o Vale, à quem 
tenha olhos para vê-la. Linda, Bela, Silenciosa e Dona de Si.  
 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Para quem tem medo, receio e culpa-se por demonstrar seus talentos e dons ao 
mundo. 
- Para quem está rompendo padrões negativos familiares e grupais e está se 
destacando.  
- Para quem está sofrendo ”interferências” negativas por estar em evidência.  
- Para aqueles que não enxergam a beleza e os dons que trazem e se 
encaminham para longe deles, às vezes por medo, por culpa. 
  
BENEFÍCIOS:  
 
- Traz a proteção, a segurança, iluminação, alegria, aura da beleza, o bem estar 
ancorado na certeza do merecimento, para quando se está em evidência.  
- Reconhecer a sua própria caminhada, seus desafios e conquistas e assim 
abraçar o merecimento com alegria.   
 
*Cachoeira do Alcantilado faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 2, 
Bella Lunna 4, Eu Sou e Sol Fase 2. 
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CACHOEIRA DO AMOR 
Bonito (MS) 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Para momentos onde deixamos de nos amar. 
- Onde deixamos somos abusados pela culpa, medos. 
- Para limpar cada espaço no consciente e inconsciente aonde o Amor por Nós, a 
ligação de Amor da criação por nós deixou de pulsar! 
 
BENEFÍCIOS:  
 
Consegue mobilizar em nós a finalização de processos longos de destruição do 
self, causado por tristezas, culpas, perdas difíceis, estagnação emocional, reúne, 
mobiliza uma "equipe" de salvamento e autorresgate internos, encontra o lugar 
para doar-se uma vida melhor e ancora! 
 
*Cachoeira do Amor faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender. 

CACHOEIRA BARRA DAS ANTAS  
Bocaina de Minas (MG) - Região de Visconde de Mauá  

Um lugar muito especial onde o paisagismo natural é charmoso, único. Águas que 
descem sobre maciços de pedras arredondadas, onde pequenas crateras se 
formaram durante as eras, se jogam num poço fundo e escuro, águas frias, mas 
que mesmo assim não deixam de nos encantar, nos chamar e nos encorajam a 
mergulhar nelas. Sem explicação, é quase sempre assim na Cachoeira Barra das 
Antas. “Olhos profundos e escondidos parecem nos acompanhar”, dando sua 
permissão assim que esta força é reconhecida.  
 
A Cachoeira Barra das Antas tem um mistério próprio, uma força natural e 
primordial e nos chama a “encará-la” de frente.  
Não viverás inteiramente se não vires à ti mesmo, em toda sua resplendorosa 
força primal, se não olhares para seus instintos mais profundos, se não olhares 
para Lilith e Pan dentro de ti.  
 
Libera sua criatividade, ver como Pan e Lilith, os Seres Naturais e Sagrados e tão 
rechaçados pela igreja, por que o Ser Inteiro não se submete às igrejas, às falsas 
crenças, não se entrega ao “cabresto” e é uma ameaça ao cárcere já 
estabelecido.  
A Grande Sacerdotisa. 
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Pessoas muito longe dos Instintos e do Self Verdadeiro. 
- Pessoas oprimidas por religiões, crenças, casamentos, etc. 
- Sexualidade reprimida.  
- Sacralidade esquecida.  
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- Criatividade apagada, esmaecida.  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Recuperação, junção do Ser Instintivo e Sagrado.  
- Sexualidade Sagrada.  
- Aterramento. 
- Chakra básico. 
- Ancora força para se transformar quando isto é preciso. 
- Segurança. 
- Feminino Sagrado.  
 
*Cachoeira Barra das Antas faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 
2, Bella Lunna 4 e Carmin. 
 
 
CACHOEIRA BOCA DA ONÇA 
Bodoquena (MS)  

  

Quando chegamos ao pé da Cachoeira da Boca da Onça sentimos sua força e 
sua energia. Uma sensação indescritível!  
A cabeça da Onça está moldada nas tufas Calcáreas!  
A Onça é a honrada e vem para proteger a quem dela necessite.  
Nesta essência não poderei fugir das raízes dos povos nativos e descrever sobre 
a Medicina da Onça. 
O animal vem para proteger o campo áurico, proteger de energias intrusas, é 
rápido, sagaz, feroz.  
Quando precisa caçar, vai até conseguir seu objetivo e depois desta feita, não 
entrega sua presa a nenhum outro predador ou aproveitador.  
A essência Cachoeira Boca da Onça traz a energia que o indivíduo precisa para 
se proteger, proteger sua caça, suas conquistas para que ninguém venha 
sorrateiramente tentar roubar-lhe.  
Proteção contra qualquer movimento de predação em nossa direção seja 
emocional, espiritual, financeiro, profissional.  
A Cachoeira da Boca da Onça desperta no ser a seguinte informação:  
“Esta conquista, esta caça, este alimento é MEU, ninguém tasca”!  
Quando conquistamos algo e aparecem os “oportunistas” desfazendo de nossos 
feitos e pior, querendo nos roubar o que quer que tenhamos conquistado.  E ela 
traz tamanha proteção que possamos desfrutar tranquilamente e com gratidão 
das nossas conquistas e feitos.  
Esta Essência cria estratégias e é altamente perspicaz em criar alternativas, para 
isto se doa aos seus propósitos, como uma Onça que precisa mudar de estratégia 
para conseguir seu jantar. O que importa é o sucesso na caça.  
Esta essência é também instintiva e intuitiva, no que tange aos filhotes, ela se 
transforma em uma fera inigualável para defendê-los. A Essência desperta este 
lado instintivo de proteção com uma rapidez muito grande.  
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Acima dela urubus fazem ninhos e até mesmo o Urubu Rei é encontrado por ali. A 
medicina do Urubu nos ensina a enorme capacidade que esta ave tem que 
efetuar limpezas no mundo físico, emocional e sutil.  
 
Ela é uma exímia conquistadora, sabe passar pelas perdas, pelas tristezas e 
honra sua existência, sempre brigando por ela. 
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Indivíduos que têm dificuldade em manter seu Espaço Sagrado (campo áurico) 
protegido 
- Indivíduos que conquistam e perdem. 
- Indivíduos acometidos de “inveja”.  
- Indivíduos que não têm estratégias na vida, inocentes demais ou com 
dificuldades em acessar seus instintos.  
- Para Mães de Pais que não protegem seus filhos.  
- Marte em Peixes, ascendente em Peixes, lua em Peixes e outros trânsitos 
difíceis de Netuno. 
- Quando não sabemos que caminho tomar (aqui por falta de base, falta de 
instinto). 
- Indivíduos com dificuldade em “AGIR” em grupo.  
- Indivíduos que não conseguem ativar instintos necessários para transpor perdas 
e tristezas.  
- Indivíduos que não reconhecem e se aborrecem em recuar quando necessário 
(estratégia de caça).  
- Indivíduos em guerra com a natureza e sua preservação, promove a percepção 
de que é necessário vivermos juntos e que a natureza é rica e que sua 
preservação só pode nos  abençoar e nossos descentes e as futuras gerações! 
- Indivíduos que acham que não tem ninguém por eles no mundo por não se 
sentir integrados na família.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Ancora instintos de sobrevivência e preservação da espécie e do Self. 
- Proteção do Campo Áurico e de todas as conquistas com ferocidade, intuição e 
rapidez. 
- Limpeza das emoções, do físico e do campo sutil em nosso redor. 
- Estratégias para continuidade de objetivos. 
- Intuição e instintos para cuidar da cria (cuidar e defender, não ficar de mi mi mi 
com os filhos) e também ao que tange conquistas e objetivos. 
- Sair rapidamente de qualquer situação que o indivíduo poderá virar presa. 
- Ficar em prontidão, embora esteja descansando.  
- Entender que há momentos que é preciso ficar sozinho (a) para repor energias.  
- A Essência traz uma lucidez impressionante. 
- Traz pertencimento (familiar). 
 
Esta essência é bastante completa, atuando em várias vertentes… 
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*Cachoeira Boca da Onça faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, Bella 
Lunna 4, Criança Sagrada, Eu Sou, Mãe, Matternna Lunna 1, Matternna 
Lunna 2, Parto, Previa Lunna 1, Previa Lunna 2, Previa Lunna 3, Save, 
Scudo, Tônico e Vale Encantado. 

CACHOEIRA DO CHAMPANHE 
Bonito (MS)  

 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Cansaço físico e emocional.  
- Mente cansada. 
- Musculatura tensa.   
- Mente tensa. 
- Pessoas estressadas e nervosas pelo stress do dia a dia. 
- Pessoas que carregam peso excessivo na vida. 
- Pessoas culpadas.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Relaxamento muscular, em todo o corpo, principalmente pescoço, ombros, 
lombar. 
- Relaxamento mental.  
- Limpeza de aura. 
- Limpeza do campo magnético em volta do corpo.  
- Traz leveza e equilíbrio mental, emocional e, principalmente físico. 
- Celebração. 
- Tranquilidade.  
- Alegria.  
- Permitir-se a celebração à qualquer hora.  
- Soltar Padrões de carregar sempre o “peso”, uma espécie de Oak.  
- Faz mudanças leves e profundas, novas, momentâneas e, também, dissolve as 
crenças antigas.   
- Ancora a bem aventurança, a provisão divina por merecimento. 
- Ancora os vínculos com o Divino, levando o Ser a se achar merecedor por ser 
Filho da Criação.  
- Ancora o entendimento de merecimento.  
 
A Cachoeira do Champanhe traz o bem estar, de uma tarde de verão numa 
banheira de hidromassagem, e nos leva até mesmo em pensar numa taça de um 
bom Champanhe e a comemoração com poucos e bons amigos.  
 
*Cachoeira do Champanhe faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, 
Bella Lunna 2, Bella Lunna 3, Bella Lunna 4, Maschio 1, Paz, Relax, Save, 
Sem Culpa, Soninho, Sono, Sorriso, Vale Encantado e Viva a Vida. 
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CACHOEIRA CRISTAL  
Chapada dos Guimarães (MT) 

 

BENEFÍCIOS: 
 
- Limpeza no inconsciente, limpeza em todos os níveis. 
 - Certeza de que se está amparada, que não vai cair na vida, que pode continuar 
andando, segurança esta que vem da Ancestralidade que refaz o vínculo perdido. 
- Segurança sem mimimi… Sentir-se amado (a) profundamente.  
- Religar-se com o Sagrado, com os Ancestrais de Luz.  
- Traz uma certeza e paz para a Alma. Sentimento de não estar sozinho na 
caminhada.  
 
A QUEM SE DESTINA:  
 
- A todos 
- A todos que se queixam de Insegurança de origem desconhecida ou até 
conhecida. 
- A pessoas que têm medo de caminhar na vida, medo de “cair” no meio do 
caminho. 
- Aos que se sentem “separados” de algo muito profundo e sentem saudade.  
 
*Cachoeira Cristal faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, Paz, Previa 
Lunna 2, Sem Culpa, Scudo, Sono, Vale Encantado e Zeus. 

CACHOEIRA DOS DRAGÕES  
Pirenópolis (GO)  

 
As essências da Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis trazem energia para o 
primeiro, segundo, terceiro e quarto chacras mais forte e mais rápido que as 
outras, pois tem uma força diferenciada pelas águas e vegetação amarelada, 
alaranjada e vermelha do Cerrado Goiano.  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Terapeutas e pessoas cansados e sem energia para continuar no seu próprio 
processo terapêutico.  
- Quando muito já foi tratado, já foi visto e ainda assim continuam os sintomas. 
- Desistência de se curar.  
- Buracos horríveis na história emocional. 
- Buracos ancestrais que não se tem conhecimento.  
- Vontade de morrer.  
- Depressões longas e profundas.  
- Desligado do Self Selvagem e instintivo da sobrevivência.  
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- Não saber mais o que fazer.  
- Falta de energia. 
- Infernos emocionais.  
- Sensação que não vão mais resgatar sua essência.  
- Resignação negativa. 
 
BENEFÍCIOS:  
 
- A perseverança, a fé, o despertar, o caminho iluminado, a cura, o expurgo, a 
clareza. 
- A limpeza e a alegria de volta.  
- Energia Solar, Ativação do Plexo Solar. 
- Aquecimento da Alma e do Físico. 
- Vivacidade. 
- A CRIANÇA SAGRADA volta ao lar... (sensação inigualável aqui).  
- O Resgate da Luz, dos Guardiões da Luz do cerrado e das Cachoeiras dos 
Dragões, lugar sagrado (área de mais de 800mil hectares de cerrado preservado 
na região de Pirenópolis).  
- Alegria que transborda como as cores vibrantes do cerrado, com predominância 
do laranja e amarelo. Esta alegria é “saltitante”.  
- Gratidão.  
- Surpresa, o que parecia impossível, acontece!  
- Aterramento na vida feliz com gratidão.  
- O Resgate da Alma  
 
* Outra Essência completa, dando base e sustentação para a transformação. 
Por ser do cerrado, ancora mais rápido que as essências de altitude.  
 
*Cachoeira dos Dragões faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, 
Bella Lunna 2, Calcáreas II, Criança Sagrada, Criatividade, Mãe, Maschio 2, 
Mudar, Relações, Sol Fase 1, Sol Fase 2, Tônico e Viva a Vida. 

 
 
CACHOEIRA DA FUMAÇA 
Resende (RJ) 

A maior cachoeira do estado do Rio de Janeiro. Em cima dela passa a ferrovia do 
aço. Foi um reduto dos índios Puris. 
Esta cachoeira desce com tanta força que gotículas de água se espalham 
parecendo fumaça.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Útil quando há necessidade de continuidade para finalizar processos difíceis.  
- Para padrões muito arraigados, difíceis de serem modificados.  
- Traz persistência e leveza para carregar fardos antigos, para qualquer situação 
em que existem fardos pesados para serem carregados.  
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*Cachoeira da Fumaça faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna , Bella 
Lunna 4, Calcáreas I, Matternna Lunna 2, Previa Lunna 1, Previa Lunna 3, 
Save, Soninho, Tônico e Viva a Vida. 

CACHOEIRA DA GRUTA 
Bodoquena (MS)  

 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Quando a pessoa se tornou “banal” na vida, se tornou tão superficial, que tudo é 
motivo para risadas sem graça, piadas bobas e fúteis.  
- Mulheres e homens ligados demais nas banalidades da vida, na vida superficial, 
já desistiram de se aprofundar. 
- Pessoas que adoecem com frequência por estarem “muito” desconectados de si.  
- Pessoas com medo de “tudo”, até do “boi da cara preta”. 
- Pessoas que por estes motivos perderam a energia física, a saúde física.  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Traz proteção da natureza para que as pessoas comecem a se reconectar, 
quando este esforço é demasiadamente grande. 
- Ancora força primal devagar. 
- Ancora simpatia pelo Self Instintivo para que posteriormente possa ser tratado 
com mais profundidade. 
- Traz proteção e amparo.  
- Limpeza do campo áurico. 
- Começar a olhar para si através do olhar para a cachoeira.  
- Um pequeno, forte e bom começo.  
- Começa a ancorar coragem para as pessoas acima descritas.  
 
*Cachoeira da Gruta faz parte dos Compostos Acquaa: Mudar, Paz, Scudo, 
Sono, Soninho e Zeus.  

CACHOEIRA DO MARIMBONDO 
Itatiaia (RJ)  

 

Mudar o padrão de pobreza, de dificuldades, ancorando o movimento necessário 
para a quebra e mudança do mesmo, facilitando ao indivíduo o acesso ao 
“merecimento por trabalhos empreendidos”, à comemoração e ao sucesso. A 
abundância permanente!  
Um relaxamento merecido após muito esforço empregado em trabalhos, tanto, 
externos como internos. 
Comemoração!  
“Ancora a maturidade financeira”. 
Confiar em seus aprendizados e continuar investindo onde se sabe ter talento e 
ser conhecedor. 
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Supera crises difíceis com tranquilidade.  
“Superação rápida”.  
A colheita farta. A sorte. 
Um rio que traz a intuição e o direcionamento necessário e eficaz para seguir o 
“caminho correto”.  
Ouvir a voz interior te direcionando como fazer e o que fazer em assuntos 
relacionados à carreira, ao lado profissional e financeiro, de acordo com os 
desígnios de cada Alma.  
Esta essência, este Rio, nos ensina a abandonarmos caminhos que não são 
nossos, através da intuição, do silêncio interno, olhando profundamente para 
dentro de nós mesmos e escutando os sussurros da nossa Sabedoria. 
Escolher mudar para rumos mais prósperos, com abundância e sucesso. 
Medos serão enfrentados e no lugar deles surgem a coragem e a criatividade. 
O Sucesso está à sua porta, nada de medos no final do caminho, nada de 
preguiça! 
Força, coragem e fé naquilo que está feito, é só continuar.  
Acreditar que as crenças foram mudadas, que há abundância, também, para 
você!  
Merecimento!  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Falta de fé. 
- Falta de disciplina. 
- Autossabotagem financeira.  
- Desânimo no meio e em final de processos e projetos. 
- Desalento em relação ao futuro. 
- Indivíduos que estão ligados a todos os padrões de pobreza. 
- Indivíduos que não se acham merecedores de descanso e relaxamento.  
- Indivíduos estressados. 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Acalma e relaxa, inclusive trazendo um sono repentino. 
- Traz fé e tranquilidade. 
- Coragem. 
- Criatividade. 
- Confiança na abundância. 
- Ancora a sorte. 
- Superação rápida de dificuldades. 
- Traz maturidade financeira. 
- Aumenta a intuição e o silêncio interno.   
- Aprende a continuar. 
- ATUA NO PLEXO SOLAR expandindo-o.  
 
*Cachoeira do Marimbondo faz parte dos Compostos Acquaa: Relax, 
Soninho, Sono e Vale Encantado. 
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CACHOEIRA DOS NAMORADOS 
Chapada dos Guimarães (MT)  

 
BENEFÍCIOS: 
 
- Iluminar e buscar dentro de si o Feminino Doce, confiante, calmo, sutil, sedutor. 
 - Cura para a Mulher que só pensa em trabalho, trabalho e trabalho. Mulheres 
“afobadas, tensas”. 
- Criar uma aura em volta de si atraindo facilidades, o fluir da vida tranquilamente.  
 
A QUEM SE DESTINA: 
 
- Principalmente às mulheres que se esqueceram de que são uma, no sentido de 
atitudes, de olhar a vida, os outros e à ela própria. (Não tem a ver com mulheres 
vaidosas ao extremo, como forma de compensar o vazio do Feminino Doce e 
Tranquilo). 
 - Para quem já desistiu ou se esqueceu de se relacionar. 
 
*Cachoeira dos Namorados faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, 
Bella Lunna 2, Bella Lunna 3, Bella Lunna 4, Relações e Relax. 
  

CACHOEIRA DA NASCENTE AZUL  
Bonito (MS) 

 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Memórias negativas ancestrais “petrificadas em nosso inconsciente“, gerando 
crenças em nossas vidas que não nos servem mais. 
- Traumas. 
- Crenças negativas arraigadas no inconsciente de difícil acesso e transmutação. 
- Traumas muito e muito antigos guardados no inconsciente.  
- Pessoas extremante controladoras.  
- Qualquer enfermidade ligada ao controle excessivo. 
- “Dúvidas” sobre seguir na vida (Scleranthus com Wild Rose).  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Libertação de crenças que nos prendem à condução da vida de uma maneira 
pesada, nos fazendo prisioneiros de nós mesmos.  
- Libertação de estados calamitosos em nossas vidas.  
- Dissolução de padrões de repetição de conflitos doentios, que geralmente estão 
plantados nos padrões ancestrais familiares ou ainda em campos de Consciência 
muito poderosos.  
- Liberação das memórias que habitam nossos ossos. 
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- Limpeza em campos de memória de família. 
- Liberação de traumas recentes ou antigos.  
- Liberta da dúvida.  
- Liberta para a sexualidade instintiva.  
 
*Cachoeira da Nascente Azul faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, 
Calcáreas I, Carmin, Previa Lunna 2 e Save. 
 
 
CACHOEIRA PERDIDA 
Bodoquena - MS  
 
 Uma cachoeira com águas doces e suaves, num local todo protegido e muito 
propicio para meditação e acalmar a mente, chegando a provocar sono.  
 
Suas águas são ao mesmo tempo forte e suave, doce, generosa e amorosa, 
como se nos colocassem no colo da Mãe Terra e Mãe d’Água ao mesmo tempo.  
 
Protegem, acariciam, nutrem , cuidam , limpam, resgatam partes do Self perdidos, 
escondidos de si mesmo, por tanto medo de não saber lidar com estes.  
 
Esta Cachoeira é dotada de várias quedas, de várias piscinas de águas calcárias 
da Serra da Bodoquena de uma beleza singular.  
 
Suas águas são curadoras ágeis e gentis. São habilidosas mães/ avós curadoras.  
Suas piscinas nos remetem ao útero, e às experiências vivenciadas lá.  
 
A Essência  
 
Esta essência é para aquelas pessoas que vivenciaram medo, solidão, confusão, 
distanciamento e frieza da mãe que a gerava.  
Daquele grito “surdo” emanado enquanto feto, pedindo por ajuda e socorro.  
 
- Eu estou com frio, mãe!  
- Eu estou com medo, mãe!   
- Eu não sei quem Sou!  
 
A QUEM SE DESTINA:  
 
Quando na gestação não havia vínculo com o feto, não havia ligação e o feto 
sentiu medo, frio, sem conexão com a mãe. Este sentimento continua na vida dos 
indivíduos enquanto crescem se tornam adultos, se não se observarem 
terapeuticamente e identificarem a origem, terão vários desdobramentos 
emocionais: não saber o que fazer, para onde ir à vida, o que e como fazer, se 
torna frágil emocionalmente, podem se tornar frágeis na saúde física, nos ossos, 
etc. Pessoas Como o próprio nome da cachoeira diz: perdida (o).  
Estes conteúdos ficam escondidos no inconsciente profundo e esta essência tem 
a habilidade, sutileza e amor necessário para buscá-los e reintegrá-los no Self. 
Antes disso há a identificação dos mesmos.  



21 
 

Os desdobramentos destes sentimentos podem trazem muita tensão na 
musculatura. Para pessoas que são tensas sem saber o motivo, perdidas, e 
sentem sós na vida, buscam e buscam saídas sem respostas.  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Traz cura para estes traumas intrauterinos.  
- Alivia as tensões musculares  
- Resgata partes do Self, identifica, mostra, acolhe e cura (na grande maioria 
partes que ainda habitava o útero). 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Trazer direcionamento 
- força física, psíquica e emocional. 
- alegria 
- ensina fazer vínculos 
- relaxa, acalma, ajuda no sono  
- ancora um olhar mais belo pela vida  
- ampara nos braços da Mãe Terra e Mãe d’Água.  
 
*Cachoeira Perdida faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas I e 
Calcáreas II. 
 

CACHOEIRA DO PICO DO PAPAGAIO  
Aiuruoca (MG)  

 

 Regente: Saturno  
 
* Esta essência não pode ser misturada com nenhuma outra. Para ser usada 
sozinha. Pode-se usar em horários diferentes com outras essências durante 
o dia.   
 
Coleta próximo ao meio dia.  
Uma Cachoeira entre três, dentro de uma mata no maciço do Pico do Papagaio 
em Aiuruoca, MG. Lugar tido como sagrado por moradores e turistas que para lá 
se encaminham, próxima ao vale do Matutu.  
O local é abundante em vegetação da região, samambaias gigantes e minúsculas 
adornam a cachoeira.  
Existe uma força ao seu redor, um comando com ordem e lei locais.  
Local onde a “consciência” está toda muito integrada (Mãe Terra, água, plantas, 
árvores e animais).  
As pessoas locais interferem muito pouco e, na verdade, seguem observando, 
honrando e respeitando o local. 

A força da Mãe Terra (Natureza) se mostra nesta mata e nas intermediações do 
Pico do Papagaio. 
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A água da Cachoeira traz as informações de alguns propósitos observados: 
- Autocura. 
- Limpeza profunda nas vias linfáticas de “impurezas” que nos impedem de 
acessarmos a autocura. Todas as memórias que, ao longo do tempo foram 
impregnadas em nossas células nos fazendo acreditar que não somos capazes 
de nos observar e nos curar. 
- Foco para as decisões acertadas para o processo de autocura. 
- Abertura da consciência para as informações e ferramentas corretas para a 
nossa cura. Fazendo com que “encontremos” pessoas, lugares, remédios em 
ressonância com a cura.  
- Entendimento, principalmente, quais situações ou crenças que nos fazem 
caminhar para o que nos adoece.  
- Entendimento dos motivos das buscas por vícios que só nos afastam da saúde 
física, mental e emocional.  
Uma frase da cachoeira:  
- Apoie-se, se segure, esteja atento e siga!  
O caminho, a trilha para a cachoeira é rápido, porém é necessário muita atenção, 
foco e apoio (segurando sempre em árvores, raízes e olhando atentamente onde 
pisar).  
A trilha é curta, mas sem atenção pode ser desastrosa.  
Esta essência traz o propósito de ancorar as leis básicas de honra, respeito e 
ordem natural.  
“Quando as atitudes e os movimentos são feitos de forma correta, quando a 
natureza é honrada como a Grande Mãe de todos”, a conexão com a mesma 
resultará em reconexão com a “Ordem Natural de tudo.” Nós, humanos, só somos 
mais um ser integrado a ela e não o ser mais inteligente e capaz. A nossa 
arrogância e prepotência, mesmo que inconsciente, só nos faz ficarmos 
“abraçados” com esta crença infantil e prejudicial a nós mesmos.  
Somos seus filhos também. Nem melhores nem piores, nem mais importantes 
que uma grande árvore, uma cachoeira, uma nascente, etc.  
- Esta essência não só nos possibilita integração à saúde natural, como à 
natureza, mas nos faz a honrarmos e nos colocarmos em nossos lugares dentro 
deste ecossistema. 
* Para acessarmos a autocura, primeiro precisamos “ver” a natureza com suas 
leis, seu comando superior e então, honrarmos esta grandeza maior, nos 
colocarmos em nosso lugar e tendo este lugar nos beneficiarmos do “colo de 
Gaia” com todo amparo e segurança que tanto necessitamos. 
 
O LOCAL: 
A Cachoeira do Pico do Papagaio tem um formato que lembra algumas coisas:  
- Uma vulva, nos informando do feminino que é fértil, que dá frutos, que a 
natureza é regida pelo poder de criação do feminino.  
- Um rosto como de um xamã ou mulher xamã. 
- Encrustado na pedra uma cara de macaco, uma cara de carneiro. 
- Sobre o corpo existem muitas samambaias desde minúsculas até as grandiosas 
ao redor. O cenário é de um paisagismo delicado e poderoso ao mesmo tempo.  
“Se todas as leis e regras forem seguidas, a natureza trará todos os benefícios, 
força e poder que lhe é peculiar.” 
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Os guerreiros sempre invocavam os guias da natureza, mas por esse ou aquele 
motivo alguns deles não recebiam seus sonhos de cura.  
Acredita-se que era porque eles haviam perdido contato com os aspectos 
femininos e receptivo de sua própria energia, já que eram submetidos à provas 
muito duras para continuar no Clã dos Guerreiros.  
De qualquer maneira, ser um Guerreiro desprotegido significava morte em idade 
prematura.  
As mulheres são as mães da Força Criativa do Universo e recebem naturalmente 
as mensagens de seus guias de cura, o que as ajuda a manter e conservar a 
força de suas sacolas da fraternidade feminina.  
O foco central desta carta consiste em lhe dizer que você não está sozinho.  
“É até possível que neste momento a caminhada esteja sendo difícil, mas você 
também está recebendo muita ajuda.” (Jamie Sams) 
 
A QUEM SE DESTINA:  
 
- Para todos em qualquer fase. 
- Pessoas adoecidas que não encontram o caminho da cura.  
- Pessoas que não “enxergam” as leis, a ordem natural de tudo.  
- Pessoas ligadas à anarquia que os adoece (má alimentação com uso de 
substâncias que agridem o bem estar fisiológico natural do corpo, a falta de 
exercícios, etc.).  
- Pessoas desconectadas da natureza e também da ordem desta.  
- Pessoas que estão traindo o planeta poluindo-o ou agredindo-o.  
- Pessoas que não se curam, que vivem procurando a cura fora de si. 
- Pessoas inseguras, que se sentem desamparadas e não têm foco para seguir 
na vida entendendo o “seu propósito” dentro do ecossistema e do bioma.  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Abrir a consciência para a cura e para os caminhos que levarão a isto. 
- Honrar a natureza, honrando assim o aspecto feminino curador dentro de si. 
- Aprender sobre leis e ordem natural das coisas. 
- Ancorar o curador interno, os guias da cura pessoal, atraindo bons curadores na 
vida.  
- Ter insights sobre a própria cura, deixando tudo que não lhe faz bem à saúde.  
- Desconectar-se do exagero do mundo cibernético. 
- Entrar em contato com o silêncio, com a ecologia interna sagrada. 
- Reequilibrar-se. 
- Afinar os sentidos para a percepção corporal, mental e emocional dos motivos 
que o estão adoecendo. Aumenta bastante a percepção deste aspecto.  
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CACHOEIRA DA PRATA 
Santo Antônio do Pinhal (MG)  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Força para romper padrões negativos de repetição na vida.  
- Romper com amarras, ser natural, conseguir ter espontaneidade na vida. 
- Energia e força para quebrar estes bloqueios.  
- Coisa que emperraram alguns temas na vida do indivíduo.    
  
*Cachoeira da Prata faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, 
Criatividade, Sol Fase 1 e Sol Fase 2. 

CACHOEIRA DO RIO DO PEIXE 
Rio Negro (MS)  

 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Qualquer tipo de trauma ou emergência.  
- Síndrome do pânico, acidentes, traumas, crises emocionais com descontrole. 
   
BENEFÍCIOS:  
 
- Traz ancoramento e aterramento muito rápido, como uma flecha atirada e 
apontada para o chão. Para pessoas pouco presente na vida, pessoas com 
dificuldades de encarar a vida.  
- Para pessoas com a mente distraída, ajuda estudantes a manterem o foco. 
- Traz calma, paz e tranquilidade nos momentos emergenciais. 
 
*Cachoeira do Rio do Peixe faz parte dos Compostos Acquaa: Carmin e 
Tônico. 
 

 

CACHOEIRA SANTA CLARA 

Bocaina (MG) 
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Pessoas que não conseguem IR, sair do lugar, por não se acharem boas o 
suficiente.  
- Períodos de muita exaustão deste padrão.  
- Pessoas extremamente teimosas, que não mudam de opinião e acabam 
desistindo de tentar de novo. Não pedem ajuda.  
- Touro - Mercúrio em Touro.  
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- Situações em que não se vê saída. 
- Pessoas que estão se tornando secas, pois não conseguem mudar a 
comunicação. 
- Não conseguem enxergar novos rumos, não conseguem pensar diferente.  
- Não têm mais amorosidade na vida, na comunicação. 
- Pessoas que estão atormentadas, com uma “nuvenzinha negra” acima da 
cabeça.  
- Pessoas que estão perdidas, não sabem o que fazer.  
- Muito eficiente dando um suporte “fantástico” (pela pedra), para a transformação 
necessária.  
- Pessoas que não aprendem com as experiências.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Eu conquisto meu lugar, meu Lar. Eu me afirmo aqui. O Amor flui, vence.  
- Sou certeiro (a), forte, ligado (a) ao Céu e a Terra. 
- Acaba rapidamente com perdas. Resolve situações, encontra soluções. 
- Entendimento que é preciso DOAR em todos os aspectos onde for necessário.  
- Paciência para abandonar o que não serve mais, sem perder o foco.  
- Fazer o que já devia ter feito. 
- A mente se coloca em rápido movimento assertivo.  
- Desapega-se de pensamento e crenças infundadas e desnecessárias.  
- Parece refazer ou criar novos caminhos para as sinapses. 
- A comunicação coesa, sábia e assertiva.  
- Abastança, paz, alegria, prosperidade, sucesso. 
- Movimento Feminino, vencendo tristezas com criatividade e agilidade. 
- Cria novos Caminhos. 
- Eficiente em APRENDIZADO para qualquer situação.   
- Faz questões habitadas no inconsciente serem acessadas e transformadas. 
Capacita o Self a resolver a situação.  
- Produz limpeza profunda, durante o sono.  
 
*Cachoeira Santa Clara faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, Bella 
Lunna 1, Bella Lunna 2, Bella Lunna 3, Criatividade, Eu Sou, Matternna 
Lunna 1, Mudar, Relax, Save, Sem Culpa, Sol Fase 2, Sorriso, Tônico, Vale 
Encantado e Viva a Vida.  
 

 
CACHOEIRA SERRA AZUL  
Região de Nobres (MT)  

 

BENEFÍCIOS:  
 
- Despertar a Grande Rainha dentro de si para as Mulheres.  
- Despertar o Masculino Sagrado nos homens. 
- Sabedoria do Feminino em homens e mulheres. 
- Traz abertura de caminhos às mulheres, aberturas financeiras, em negociações. 
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- Faz um movimento em volta das mulheres onde tudo se abre ao Feminino, 
homens se mostram muito solícitos. 
- Ancora nas mulheres a força das bênçãos e o poder de abençoar. 
- Mobiliza o acesso ao Poder do Feminino nas mulheres, curando os 
(sentimentos) antagônicos a ele.  
- Traz sabedoria.  
 
A QUEM SE DESTINA: 
 
- A todos, mulheres e homens! 
- Mulheres que se esqueceram do poder que tem, que sentem o Feminino fraco e 
desempoderadas.  
- Homens desempoderados.  
 
*Cachoeira Serra Azul faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, Bella 
Lunna 2, Bella Lunna 3, Bella Lunna 4, Eu Sou, Mãe, Matternna Lunna 1, 
Matternna Lunna 2, Maschio 2, Paz, Previa Lunna 1 e Previa Lunna 3. 
 

CACHOEIRA DO TAQUARAL  
Bodoquena (MS)  

 

Um rio belíssimo nas suas formações de tufas calcárias, beneficiando o rio com 
piscinas e lugares incríveis. Um rio que, em épocas de chuvas, chega a ter as 
famosas trombas d’água. 
Um rio pouco visitado, um rio guardado, selvagem ainda.  
O que se pode observar é a natureza em volta. Um rio que conserva muito dos 
instintos selvagens. Em alguns pontos chega a causar receio e um pouco de 
medo, por estar tão intocado. 
Um rio com uma informação de poder e proteção selvagem.  
Memórias de fúria das águas com muitos troncos caídos ao redor do local da 
coleta. Animais camuflados.  
Um local que não quer ser enxergado por predadores, que se manterá 
preservado.  
Esta essência promove o despertar de um guardião interno 24h por dia em 
sentinela.  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Qualquer tipo de trauma ou emergência.  
- Síndrome do pânico, acidentes, traumas, crises emocionais com descontrole. 
 - Indivíduos urbanos demais, que perderam a referência do selvagem necessário 
em todos nós. 
- Indivíduos que temem a natureza, por não conhecê-la. Temem animais, insetos, 
se assustam ao entrar numa mata, tem nojo da terra, estão completamente 
desintegrados do planeta.  
- Indivíduos que não respeitam o meio ambiente.  
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- Indivíduos que se deixam ser “vampirizados” por outros, inclusive sexualmente.  
- Qualquer padrão de medo, ataque de fúria, pânico. 
- Indivíduos sendo depredados por energias desconhecidas.  
- Indivíduos preocupados, que se exaurem de energia, por não estarem ligados 
ao self natural, selvagem.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Ancora forças do Self que se religam a esta natureza selvagem, que não deve 
ser temida nem rechaçada e sim respeitada.  
Quando o ser humano se entende como “parte da ecologia” e não um 
“observador”, pode experimentar os instintos dos antigos ancestrais que andavam 
por ali, sem nada temer.  
- Muda a visão ecológica do indivíduo e o possibilita honrar e respeitar a natureza. 
- Vai trazendo calma e confiança na natureza.  
- Traz a possibilidade de refazer o vínculo com os princípios naturais, selvagens e 
furiosos em nós, sem que isto traga medo ou culpa. 
- Limpa traumas por instaurar a informação que tudo passa.  
- Traz a percepção aguçada da natureza. 
- Traz confiança na natureza, mostrando que somos continuidade dela e não 
seres separados e desintegrados.  
- Possibilita ancorar o Ser “pertencente” à natureza e assim acalmar de crises e 
medos profundos. 
- Melhora autoestima, pois nos dá um lugar no planeta.  
- Possibilita fazer uma mudança para uma nova relação conosco, uma relação 
amorosa. 
- Ancora a sagacidade necessária para agir rapidamente como uma ave de 
rapina, inclusive em momentos de pânico ou trauma, resgata o instinto básico 
muito rápido.  
- Traz o entendimento e o aprendizado com a maturidade e o tempo, prevendo 
antecipadamente acontecimentos, podendo se prevenir e se organizar. 
- Sabendo protegidos e guardados, podemos desfrutar dos bons momentos sem 
duvidar. 
- Promove a paz, mesmo em momentos de espera, incertezas e dificuldades. 
- Criatividade para realizar projetos. 
* Quando se sabe pertencente à Criação, muitas dificuldades e stress somem...  
 
*Cachoeira do Taquaral faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, 
Bella Lunna 2, Bella Lunna 3, Bella Lunna 4, Eu Sou, Mudar, Previa Lunna 1, 
Save, Scudo e Sol Fase 2. 
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CATARATAS DO IGUAÇU 
Região de Foz do Iguaçu (PR) 
  

O Sistema Acquaa só foi lançado depois da coleta das águas das Cataratas do 
Iguaçu. Essa coleta permitiu o nascimento, a vinda do Sistema Acquaa.    
 
“Coragem, Fé, Certeza, Confiança, Força.” 
 
- “O brilho e a força necessária para Si, não se preocupe, não tenha medo”.  
- “Ir com estratégia, (mas) ir”. Conseguir o que se almeja.  
- FINALIZAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES  
- Qualquer coisa, qualquer etapa e sendo você, “realizar”.  
- Comunicar-se onde for necessário e ficar em paz consigo, por saber que fez o 
que se devia fazer.  
- Lucidez, bem estar, bem estar, deixar sofrimentos e culpas. 
- “BRIGAR pelo que quer, SABENDO que é isso, pois estou ligada ao meu Self, à 
minha Alma”. 
- “MERECIMENTO EM SER GRANDE, FORTE, BELO, ADMIRADO”. 
- “SOU EU A DESEMPENHAR UM GRANDE PAPEL”.  
- “EU SOU O PERSONAGEM PRINCIPAL, E NÃO MAIS O COADJUVANTE”. 
- LIMPEZA DE TUDO QUE NÃO É DA LUZ. 
 
QUANDO USAR:  
 
- Quando há necessidade de finalizar etapas. 
- Quando é necessário fazer algo grandioso e se tem medo ou não se acha 
merecedora ou ainda, incapaz. 
- Eu Sou! Assumir o seu script, o seu caminho. Assumir quem se É 
verdadeiramente diante da sociedade, família ou grupos.  
Faz parte do Acquaa Quatro. 
 
*Cataratas do Iguaçu faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 3, 
Carmin, Criança Sagrada, Eu Sou, Matternna Lunna 1, Maschio 2, Matternna 
Lunna 2, Mudar, Relações, Tônico, Save e Scudo. 
 
 
CÓRREGO SECO 
Bodoquena (MS)  
 
Um córrego que só existe na época das águas.  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
Pessoas que cresceram em padrões de escassez, dificuldades extremas em 
todos os sentidos. 
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BENEFÍCIOS: 
 
- Recobrar a flexibilidade, a paz na alma... Em experimento ainda... 
 
*Córrego Seco faz parte dos Compostos Acquaa: ainda em experimentos. 
 
 
ESCORREGA 
Itatiaia (RJ) 

 - Deixar a vida fluir, soltar os conflitos que ainda estão presentes no inconsciente. 
Uma cachoeira “horizontal” um grande escorregador nas pedras lisas aonde 
divertidamente vêm o Rio Preto descendo do Planalto das Agulhas Negras.  
Rio Preto traz um poder e uma calma simultaneamente, mostrando que “o que se 
leva da vida é a vida que se leva” e que o que vale mesmo é a alegria, os 
sentimentos de gratidão pela oportunidade que se tem de estar vivo. Problemas 
existirão sempre e fazem parte, mas o que precisa sobrepujar é a gratidão, a 
alegria, a diversão por estar vivo. É isso que se pede em troca.  
Fugindo das “caretices” do fluxo negativo do inconsciente coletivo desconectado 
das verdadeiras razões da Criação.  
Escorrega te faz escorregar divertidamente pela vida, para isso, viaja no nosso 
inconsciente para trazer à tona e soltar, para escorregar e ir embora, as crenças, 
os traumas que ainda nos ligam a medos coletivos.  Este mergulho é rápido e 
eficiente e quando estes bloqueios e falsas crenças vêm à superfície, às vezes é 
necessário adicionar outra essência para ajudar no “desapego” das mesmas. A 
essência Acquaa Tigris, Vulcão, Cachoeira Cristal, Cachoeira da Santa Clara, 
entre outras, podem ser úteis.  
(analisar que sentimentos vieram à tona).  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Qualquer tipo de trauma ou emergência.  
- Síndrome do pânico, acidentes, traumas, crises emocionais com descontrole. 
- Pessoas que seguem grupos negativos, que gostam de estar no negativismo 
constante, não têm pensamentos e atitudes próprias. 
- Quando a vida está demasiadamente “sem graça”, quando a alegria parece 
distante demais. 
- Quando se esqueceu de “brincar” na vida. 
- Pessoas com intestino preso, dificuldade de se soltar sexualmente gerada por 
traumas e crenças indesejáveis (averiguar quais outras essências combinam com 
esta, nestes casos).  
- Pessoas muito “travadas” e controladoras.  
- Padrões que levam a rigidez, ansiedade, controle, culpas e medo que estão 
guardados no inconsciente, bloqueando a leveza em nossas vidas.  
- Quando nos sentimos pesados, por cargas desnecessárias. 
- Quando o inconsciente está resolvendo conflitos e é necessário desapegar dos 
mesmos, deixar ir embora aquilo que não nos serve e ao mesmo tempo se tornou 
um vício. 
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BENEFÍCIOS: 
  
- Soltar aquilo que não nos serve e ficar mais leve na vida. 
- Sentir leveza na vida, sentir mais alegria no dia a dia. 
- Divertir-se no caminho, mesmo que este esteja difícil.  
- Conectar-se com o merecimento da leveza e da alegria e saber ser alegre e se 
divertir.  
- Soltar as amarras, inclusive através dos sonhos, podendo estes vir em forma de 
pesadelos, mas na verdade são purificações do inconsciente.  
- Desbloqueio de crenças, traumas negativos e medos no inconsciente que há 
“muito tempo” habitam esta alma.  
- Ancora a paz a diversão, o sorrir mais fácil. 
- Libertação de padrões desnecessários.  
-Liberam as emoções, as funções fisiológicas do corpo físico presas por 
“pressões” externas. 
 
*Escorrega faz parte dos Compostos Acquaa: Maschio 2, Mudar, Parto, 
Previa Lunna 3, Relações, Sem Culpa, Scudo, Sol Fase 1, Sol Fase 2 e Viva a 
Vida. 

GUARDIÃO DO ABISMO-ABISMO ANHUMAS 
Bonito (MS) 
 
Guardião do Abismo abre as portas do inconsciente para que o “trauma” venha à 
tona.  
Crises de ansiedades e síndrome do pânico e para pessoas que tem o transtorno 
do pânico, porém está controlado. Medos que se repetem na vida e 
constantemente estão “assombrando” o indivíduo = FOCO PRINCIPAL 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Promove muita abertura dos medos. Medos ancestrais. 
- Trabalha traumas no elo familiar, que foram gerando outros medos. 
- Não deve ser tomada sozinha. Melhor associar com outras essências, como o 
Abismo de Anhumas, para que a pessoa tenha um maior suporta para acessar 
essas informações. 
 
*Guardião do Abismo faz parte do Composto Acquaa: Panicum 

GRUTA DO LAGO AZUL  
Bonito (MS)  

 

O Grande Templo Sagrado!  
Suas paredes, suas estalactites e estalagmites, suas formações rochosas (a água 
que parece azul é só uma difração da luz).  
A água cristalina como quase nunca se vê.  
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Suas águas profundas e misteriosas são consideradas um sítio arqueológico, 
onde já foram encontrados fósseis e ossadas de animais pré-históricos.  
O lugar é incrível, esta água ainda mais profunda, o Lago Azul tem 125 metros de 
extensão e mais de 87 metros de profundidade.  
Ao entrar na Gruta, já se sente um bem estar, quer seja pela mudança de 
temperatura ou por toda beleza e força que este lugar guarda, um sentimento de 
respeito chega até nós. Algo diferente acontece ali!  
Promove a RELIGAÇÃO que tantas pessoas buscam em igrejas e templos.  
O Religare, a conexão com a Criação.  
 
*Gruta do Lago Azul faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender,  
Calcáreas I, Calcáreas II, Criança Sagrada, Mãe, Matternna Lunna 2, Mudar, 
Paz, Previa Lunna 2, Save, Scudo, Sem Culpa, Sol Fase 1, Soninho, Sono, 
Viva a Vida e Zeus. 

GRUTO DO MIMOSO  
Bonito (MS)  

 
Nas bordas do lago. 
 
Sensação de abraço, se ser bem-vinda. Sensação de água amigável, realmente 
“mimoso”, agradável. A água não é fria, gostosa. Sensação de conforto, alegria. 
 
Quando adentramos mais ao fundo do lago, sentimos o escuro da caverna e das 
águas, como se algo muito forte e misterioso morasse ali, sensação de medo e 
poder ao mesmo tempo, ou ainda, medo do poder. 
 
Mais uma essência ligada à carta A Sacerdotisa, do tarô, no sentido das pérolas 
que guardamos em nosso inconsciente. 
 
A essência Gruta do Mimoso nos faz acessarmos em nós uma religação há muito 
tempo perdida, a religação do chakra básico com o chakra básico da Terra. E esta 
religação faz com que tenhamos força e poder para nos religarmos inteiramente. 
 
Farei uma relação deste, entre várias essências Acquaa, que são surpreendentes, 
também com uma carta do Tarot, no que tange ao que esta essência traz à tona. 
Ela é o catalizador do que A Sacerdotisa guarda. Mais um dos seus mistérios. 
 
A Força 
 
Não estar em contato com o próprio corpo nos faz estarmos separados do nosso 
espírito, por que esta ligação é mais profunda. A falta de Consciência do espiritual 
também vem do excesso de tensão no corpo e na mente. A tensão no corpo foi 
incentivada por aqueles que em nome da culpa estiveram pregando atitudes 
anticorporais. 
Não são partes do corpo controlando outras que haverá integração, e sim, ao 
contrário, tal como fala o ditado: “Da união, vem a força”. 
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Os novos tempos mostraram que mortificar o corpo para purificar a alma é uma 
aberração. Tanto certo como banalizá-lo também, não nos levará a lugares 
sadios. O corpo, tão sagrado, tão capaz, tão sublime, tão morada da nossa 
jornada e na maioria das vezes não honrado como o templo que é! O despertar 
da consciência pela totalidade expressão do corpo, nascendo e renascendo 
através da sexualidade sagrada. 
 
“Refina teu prazer! Se bebes, bebe pelas oito e noventa regras da arte, se amas, 
excede em delicadezas e se fazes o que quer que seja de alegre, que haja 
sutileza ai contida! Mas excede! Excede! Excede! Esforça-te sempre por mais!” 
Hadit, O princípio Masculino. 
 
É o Caminho que o Fogo se torna Luz, o caminho de Teth, na Cabala. 
 
É a Serpente que acorda! 
 
Eu quero, eu crio! “O poder criativo do Universo está fluindo através de mim, 
agora sob a luz do amor e da humanidade.” 
 
“A abertura da instintividade acompanhada das perdas dos medos.”  
(Veet Pramad) 
 
BENEFÍCIOS: 
 
Religa algo no corpo físico e traz rapidamente à tona a consciência o que é 
Sexualidade Sagrada. 
Aumenta criatividade, vitalidade, alegria, energia natural. 
Acessar o lado instintivo, a sensualidade. 
A reintegração com a consciência cósmica sagrada da sexualidade, como ensina 
o Tantra. 
Religação com o otimismo natural da evolução, acesso à evolução e a força 
infinita que vem dela. Não há outro caminho senão a evolução do planeta, dos 
indivíduos, por mais que isto pareça muitas vezes, estar muito longe e que 
estamos à deriva de um sistema sem inteligência, há, sim, inteligência por traz de 
todo o Universo, pois ele está em expansão e em evolução e o Planeta Terra 
também. Com esta essência podemos acessar algo muito maior, uma maturidade 
e por consequência a paz que vem dela. 
 
A QUEM SE DESTINA: 
 
Acredito que todos deveriam experimentar esta sensação de conexão o com o 
sagrado. 
- A pessoas que são viciadas em sexo banal, em pornografias, que despejam seu 
manancial de poder através de práticas sexuais sem a observação e o respeito à 
quem está ao seu lado. Isto não faz dela uma essência de pudor, pelo contrário, 
pois é através desta libertação de sexualidade sagrada, que haverá a explosão de 
todo manancial criativo e de poder pessoal. 
Faz olhar para os outros como pessoas sagradas e vontade de despertar o 
sagrado no outro. É o olho no olho, a alma sentindo seu lugar e enxergando o 
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outro na sua essência. É juntar todo o Self em si no mesmo lugar e na mesma 
hora e assim, poder querer somente o mesmo na mesma intensidade e verdade 
do outro. 
- Pessoas bloqueadas sexualmente 
- Pessoas que acham que a sexualidade morre com o tempo. Não, ela não 
morre... e parece que esta essência vem dizer que: Ela não morre nunca, porquê 
faz parte do Sagrado! 
 
*Gruta do Mimoso faz parte dos Compostos Acquaa: Carmin, Criatividade, 
Previa Lunna 2 e Zeus. 
 
 
IGUAÇU 
Foz do Iguaçu (PR) 
 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Desistência em tentar fazer parcerias e resignação em relação a isso. 
- Pessoas extremamente controladoras. 
- Pânico ou medo da morte. 
- Mente medrosa e aflita.  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Entrega e aceitação. 
- Livrar-se de toda culpa e julgamento.  
- Facilita vínculos e parcerias.  
- A paz da boa morte. 
- Possibilita boa comunicação por entender que se faz necessário por um bem 
maior. 
- Possibilita paciência e perseverança. 
Faz parte do Acquaa Quatro. 
 
*Iguaçu faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 3, Carmin, Eu Sou, 
Maschio 1, Maschio 2, Matternna Lunna 2, Mudar, Paz, Relações e Tônico. 
 

 
ILHA DE PEDRA 
Campo Grande (MS)  
 

Esta essência é para todos que passaram por dores e traumas terríveis. Quando 
parte da Alma se encontra no escuro, perdida para “aquela situação”. Quando o 
coração chora e a Alma perdeu as forças para resolver.  
A música “Fera Ferida” de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, tão bem interpretado 
por Maria Betânia:  
Acabei com tudo 
Escapei com vida 
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Tive as roupas e os sonhos 
Rasgados na minha saída... 
 
Mas saí ferido 
Sufocando meu gemido 
Fui o alvo perfeito 
Muitas vezes 
No peito atingido... 
 
Animal arisco 
Domesticado esquece o risco 
Me deixei enganar 
E até me levar por você... 
 
Eu sei! 
Quanta tristeza eu tive 
Mas mesmo assim se vive 
Morrendo aos poucos por amor 
Eu sei! 
O coração perdoa 
Mas não esquece à toa 
E eu não me esqueci... 
 
Não vou mudar 
Esse caso não tem solução 
Sou Fera Ferida 
No corpo, na alma 
E no coração... Eu andei demais 
Não olhei pra trás 
Era solto em meus passos 
Bicho livre, sem rumo 
Sem laços!... 
 
Me senti sozinho 
Tropeçando em meu caminho 
À procura de abrigo 
Uma ajuda, um lugar 
Um amigo... 
 
Animal ferido 
Por instinto decidido 
Os meus rastros desfiz 
Tentativa infeliz 
De esquecer... 
 
Eu sei! 
Que flores existiram 
Mas que não resistiram 
A vendavais constantes 
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Eu sei! 
Que as cicatrizes falam 
Mas as palavras calam 
O que eu não me esqueci... 
 
Não vou mudar 
Esse caso não tem solução 
Sou Fera Ferida 
 
No corpo, na alma 
E no coração... Sou Fera Ferida 
No corpo, na alma 
E no coração... 
 
Compositores: Erasmo Carlos / Roberto Carlos 
 
A QUEM SE DESTINA:  
 
- Pessoas que foram traídas por algozes frios, atraídos pela sua inocência. 
- Pessoas que andam, andam, às vezes buscando de lugar em lugar amigos, 
coragem, luz para continuar.  
- Pessoas irritadiças. 
- Pessoas verdadeiras que não suportam mentiras (porque foram traídas por 
elas). 
- Pessoas que foram traídas por grupos, inclusive o familiar. Deslocaram-se no 
grupo, para sobreviver. 
- Pessoas que vivem, lutam, mas às vezes já desistiram de resolver esta dor.  
- Pessoas que com o tempo começam a entristecer ou buscar a morte consciente 
ou inconscientemente.  
- Pessoas que sofreram abusos, violência, que sofreram tentativas de aborto 
quando no útero.  
- Pessoas que sofreram indiferença/ maldade da mãe.  
- Estão com estas dores latentes, se sentindo cansadas, pesadas e sem ter a 
certezas que isto poderá ser superado um dia.  
- Pessoas com aspectos difíceis de Plutão no mapa.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Traz alívio, leveza, as águas lavam estas dores e trazem a Alma de volta.  
- Traz uma limpeza em todos os níveis, aliviando a Alma profundamente, ancora a 
paz, lava o coração da dor insuportável. 
- Um movimento de transformação do mesmo Plutão, o alivio…  
*Ilha de Pedra faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas II, Maschio 1, Sem 
Culpa, Sol Fase 2 e Tônico. 
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ITAIPÚ  
Foz do Iguaçu (PR)  

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Qualquer tipo de trauma ou emergência. 
 - Síndrome do pânico, acidentes, traumas, crises emocionais com descontrole. 
- Principalmente: pessoas que precisam ACORDAR e DEIXAR O QUE NÃO 
SERVE MAIS. 
- Pessoas preocupadas. 
- Pessoas presas nelas mesmas.  
- Pessoas presas aos conflitos.  
- Relações verdadeiras e profundas que estão estagnadas. 
- Pessoas que não querem se comunicar de outra forma. 
- Pessoas que não conseguem seguir nas realizações materiais por estagnação 
na comunicação e parcerias.  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Promove amizade franca e sincera. 
- Reatar de antigas amizades. 
- Traz abundância. 
- Foco, atitude, perseverança.  
- Cooperação.  
- Ligação do Chakra Cardíaco com o Chakra Básico abrindo portas, trazendo 
abundância.  
- Aperfeiçoa a comunicação.  
Faz parte do Acquaa Quatro. 
 
*Itaipu faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, Bella Lunna 3, Bella 
Lunna 4, Eu Sou, Maschio 1, Maschio 2, Matternna Lunna 2, Relações, Sono, 
Tônico e Vale Encantado. 

JANELA DO CÉU 
Ibitipoca (MG)  

 

A Serra do Ibitipoca está em Minas Gerais, uma vegetação de transição muito 
bem marcada.  
A cobertura vegetal pode ser resumida em três biomas principais: Mata Atlântica, 
Cerrado e Caatinga. É impressionante caminhar nesta mistura e nesta 
informação!  
Além disso, tudo tem partes em que se caminha por cima de cristais de quartzo 
branco triturado naturalmente pelas influências do meio ambiente por milhões de 
anos.  
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Está claro que tudo que vive e cresce ali convive com a biodiversidade. São 
plantas de planaltos de altitude convivendo concomitantemente com a Mata 
Atlântica e o Cerrado.  
Uma intercessão natural nos mostrando a importância de cada uma e que como 
todas podem viver juntas e tão alegremente.  
O clima é ameno, com uma pitada a mais de calor e menos umidade que na Serra 
da Mantiqueira, por exemplo. Ao mesmo tempo, pode-se sentir um leve esfriar 
quando alguma nuvem passa por nós.  
A água é fria, diria que levemente gelada.  
“Os solos deste parque são predominantemente rasos, com grande quantidade de 
areia e seixos. Porém, nas áreas mais baixas, nas grotas e ao longo dos cursos 
d’água, onde se acumulam materiais decompostos e há maior umidade, formam-
se solos mais profundos e ricos em materiais orgânicos. Isto permite maior 
riqueza de seres vivos e o desenvolvimento de vegetação exuberante.” Parte 
explicativa contida na administração do parque.  
A água avermelhada se deve pela decomposição do húmus e por serem rasos, 
acabam infiltrando no quartzito que neste solo está mais próximo.  
O Rio Vermelho segue formando a Janela do Céu, com suas águas 
avermelhadas.  
A Essência foi coletada exatamente na Janela do Céu (parte de cima e na 
Terceira Cachoeira no Vale, parte de baixo).  
Minas Gerais, sua grandeza e diversidade!  
A própria Natureza vem nos mostrando seu corpo e sua fertilidade na Janela do 
Céu.  
O útero sagrado, com seus ovários férteis, com seu sangue que escorre pelo 
canal vaginal, terminando na sagrada vagina.  
Uma essência muito protegida e cuidada.  
Um reencontro com a Mãe Terra, com sua parte Feminina Sagrada, com a 
analogia aos órgãos sexuais femininos e seu simbolismo sagrado, já muito 
esquecido.  
“Sagrado sempre estará protegido.” Não importa como se encontre o mundo a 
banalização da sexualidade, a representação sagrada da anatomia feminina está 
lá, presente na Janela do Céu, desde o princípio até a base da última cachoeira. 
O sangue está lá representando a vida incessante e fértil, que escorre pelo vale, 
levando a lembrança, a memória do sagrado feminino, criador e parador no 
mundo.  
A mulher carrega os filhos no ventre, a mulher dá a luz. A natureza com sua 
formação feminina, criativa, integrando em si tudo que seja necessário para seu 
equilíbrio, inclusive sabedora e possuidora do masculino mesclado em si.  
O sagrado aparelho reprodutor ou, eu diria criador feminino, “escudado” por 
guardiões ferozes.  
O Sagrado é mesmo encantador!!!  
Será difícil definir estas águas, este sangue que desce em abundância! O sangue 
que vem para purificar as mazelas e as injustiças trazidas pelo meio em que 
vivemos.  
A cura para “marcas e memórias” relacionados ao feminino, aos órgãos sexuais 
femininos, à falta de atenção à este assunto, ao desalento de ser mulher!  
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O Masculino Sagrado vem tão integrado nestas águas e neste lugar, que é ele o 
encarregado de guardar estas águas, e está lá desempenhando seu papel com 
honra.  
 
A QUEM SE DESTINA:  
 
A todas as mulheres e homens que se esquecerem deste poder, desta força.   
Aos homens que se esquecerem de que foram gerados dentro de um útero e 
muitos saíram de uma vagina.  
As mulheres e homens que banalizam o sexo.  
Àqueles que querem aprender o poder da Sexualidade Sagrada.  
Tantra  
Muito mais revelações sobre esta essência surgirão, este é apenas um prévio 
resumo.  

Yoni é uma palavra do Sânscrito (योि न) que significa “passagem divina”, “lugar 

de nascimento”, “fonte de vida”, “templo sagrado” e ainda o órgão sexual 
feminino. É considerado igualmente um símbolo de Shakti e de outras deusas de 
natureza similar. 
É geralmente representado por um triângulo invertido, com uma pequena 
depressão na superfície, a qual permite a inserção do Lingam (órgão sexual 
masculino). Yoni simboliza também o princípio feminino, ou o aspecto passivo da 
natureza. 
Existem associações de Yoni com a Deusa Kali que é a “consorte consumidora de 
sangue” de Shiva. 
O Termo Yoni se refere ainda ao Sagrado Feminino e a forma como a tradição 
hindu e tântrica considerava-a sagrada, a própria personificação da Deusa Shakti. 
Com significados mais cósmicos recebe os nomes de Ventre Universal, a Matriz 
de Geração, Fonte de Tudo, Templo Sagrado, Flor de Lótus e outros. 
Claro que se não tem palavras que designam essa sacralidade, logo não temos 
uma visão muito espiritual sobre a Yoni, e por esse motivo, até os dias de hoje ela 
ainda é considerada um Tabu em muitas casas e por muitas mulheres que 
desconhecem por completo o seu órgão sexual. 
Para o Tantra a Yoni é um local de poder, um local de meditação, de sacralidade, 
de puja. Dessa forma um tântrico quando em contato com uma Yoni, esta em 
contato direto com a Deusa Shakti e todas as suas personificações. O mesmo 
deve honrá-la e adorá-la como a própria Deusa. 
Usá-la somente como um objeto sexual é totalmente ignorante da parte de quem 
o faz, pois ela é o Templo Sagrado que desperta a consciência e pode levar o 
homem (através da união com o Lingam) a um despertar espiritual. 
 
*Janela do Céu faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, Bella Lunna 
3, Bella Lunna 4, Carmin, Matternna Lunna 1, Parto e Previa Lunna 3.  
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LAGOA MISTERIOSA - SUPERFÍCIE E PROFUNDIDADE  

Bonito (MS) 

 

A Lagoa é realmente misteriosa, não só pela sua profundidade e por vários 
caminhos que surgem em suas profundezas, ela é Misteriosa em todo seu 
contexto.  
Ela não se mostra à primeira vista, mas podemos sentir o seu esplendor e 
encantamento ao entrarmos em contato.  
Traz uma calma, traz paz e também traz disposição para mergulhar em seus 
mistérios. Traz amparo, segurança para o “grande mergulho”. 
A mata à sua volta completamente fechada, como se protegesse esse Mistério 
Sagrado.  
A Lagoa Misteriosa é feminina e profunda.  
Sua estrutura pétrea traz a informação de segurança de memórias ancestrais.  
Sua forma remete ao útero e às memórias ancestrais do feminino sagrado que 
habita no útero. 
Rica em calcário e magnésio lhe garante a limpidez de suas águas. Um ambiente 
único no mundo para mergulho e flutuação. 
Suas águas nos puxam para sua profundidade, querem nosso mergulho para o 
reencontro com o Sagrado, com memórias perdidas do Feminino Sagrado e com 
o reencontro com o manancial fértil, abundante e disponível desta informação. 
Memórias estas que muitas vezes não tem como se mostrar dado todo o acúmulo 
de aprisionamentos vividos por mulheres ao longo da história.  
Não beneficia somente as mulheres, mas ao todo, porque é necessário que 
feminino e masculino não sejam mais divididos.  
O homem sábio só tem a ganhar com este acesso. É a reintegração para todos 
nós, como seres da natureza que somos.  
A cisão, o duelo e os conflitos de gênero só nos trazem perdas e desencontros de 
pertencimento no mundo.  
Somos todos Unos, e todos precisamos deste aspecto liberto em nós e no mundo, 
precisamos dar lugar para estas memórias sagradas. Enquanto isto não ocorre 
vivenciaremos as mais decrépitas amputações em nossas emoções que geram 
preconceito, disputa e ódio. 
 
A QUEM SE DESTINA: 
 
Aos homens e mulheres que ainda estão imersos nas memórias do machismo 
que empobrecem a todos.  
A todos aprisionados em “redes” de preconceito e à falsos dogmas, falsos 
mestres e religiões que ainda apregoam a Culpa, principalmente às mulheres.  
Aos pertencentes às culturas que extorquiram das mulheres seus direitos, sua 
liberdade de expressão e roubaram o Poder Feminino.  
Às mulheres carregadas de pudor, de medos ocultos de provocar atenção, 
provocar assédio, culpadas desde suas gerações mais antigas.  
Às mulheres culpadas em seus desejos e sexualidade.  
Para homens que não entendem o poder do feminino e não entendem os 
benefícios da sua profundidade, por isso são superficiais no dia a dia, no sexo e 
nas emoções.  
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Aos homens que temem o poder do Feminino 
Aos homens que não gostam das mulheres, por vários motivos e, principalmente 
por não terem o amor da primeira delas, a mãe, ou ainda que foram aprisionados 
em “berços enganosos de proteção”.  
Aos homens cruéis com o Feminino.  
Não é o homem fraco que obedece a mulheres, tampouco o grosseirão, o 
machista, que no fundo tem medo ou raiva das mulheres, é o homem forte, que 
enxerga e honra, é para homens integrados com o Feminino.   
Qualquer manifesto de crueldade e machismo tanto em mulheres, homens e 
crianças.  
* Não é “puxar saco” do Feminino, é Honrá-lo, Respeitá-lo e dar Lugar a ele.  
* Não é Feminismo, não é briga, é ACESSO E INTEGRAÇÃO. 
Iniciar um processo de resgate do Feminino Sagrado em homens, mulheres e 
crianças.  
* É pacífico, é calmo, é seguro!   
 
OBS: foram feitas duas coletas, uma na superfície e outra a 18 metros de 
profundidade.  
 
*Lagoa Misteriosa faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, Bella 
Lunna 3, Bella Lunna 4, Mãe, Matternna Lunna 2, Previa Lunna 1, Previa 
Lunna 2 e Previa Lunna 3. 
 
SUPERFÍCIE  
Começa fazer o movimento de mergulho com graça, beleza e suavidade, como 
um encantamento, uma preparação com suas encostas de pedra, trazendo a 
segurança necessária.  
 
PROFUNDIDADE  
Leva para o mergulho para as profundezas do inconsciente para o resgate das 
virtudes descritas acima.  
 
Pode ser usadas em duas fases.  

MOKU OLA  
Hawaii  
 

 Coletada no Hawaii, próximo ao local do surgimento da técnica de cura havaiana 
Hoʻoponopono. Moku significa ilha e Ola significa vida. Suas águas são famosas 
desde a ancestralidade, e até hoje, onde os Kahunas emergiam pessoas doentes 
para que se curassem. Esta Essência traz a memória de cura destas águas. O 
mantra Hoʻoponopono significa ao pé da letra, “corrigir um erro". Esta Essência é 
capaz de trazer cura às emoções mais congeladas e fazer florescer o perdão 
mais genuíno, ancorar o amor que existe nas relações, diluir a dor que se formou 
anteriormente. Tudo pelas vias das próprias memórias existentes naquele local 
sagrado. São os comandos do amor: 
 
“Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato”.  
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BENEFÍCIOS: 
 
Esta Essência entra em ressonância com nossas águas e podem então nos trazer 
libertações grandiosas, para que o amor volte a fluir novamente. Ilha próxima ao 
Vulcão Kilauea, protegido pela Deusa Pele, diz a mitologia local. Esta Essência 
também traz uma força e aterramento impressionante. A união dos chackras 
cardíaco e básico.  
 
*Moku Ola faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas I, Calcáreas II, 
Maschio 1, Maschio 2 e Sem Culpa. 
 
 
NASCENTE AZUL  
Rio Bonito - Bonito (MS)  
 
A Nascente mais bela! A beleza indescritível, o Surreal, A manifestação da Beleza 
Divina, O Self Belo, A Abundância, O Berçário de tudo que é belo! O Paraíso! A 
Fartura!  
 
A vida é bela! Enxergar a Beleza Natural, Contemplação, Observação... 
Ao mesmo tempo, o Insondável, A certeza da Existência de um Criador- Criadora, 
a certeza do Amor do Criador pelos seus Filhos.  
O Templo Sagrado à Céu aberto, A natureza é o Grande Templo! 
A admiração, a honra pelo que é Sagrado! 
O Respeito!  
 
As cores, a criatividade da natureza.  
O impacto da beleza, das cores, da vida…  
O mundo submerso e o mundo da superfície.  
Religação com a Fonte de Tudo  
Acessar o manancial da Fonte dentro de Si  
Fé, iluminação, abertura de consciência…  
Acessar outras dimensões  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Desconexão da Fé, falta de fé na vida. 
- Falta de crença da Abundância da vida, que estão longe do Self Rico e 
Abundante, por não se achar merecedor ou nunca ter acessado antes.  
- Potencial criativo bloqueado.  
- Desnutrição emocional, carência afetiva.  
- Falta de respeito ao meio ambiente  
- Inveja  
- Pessoas ranzinzas, chatas, perfeccionistas, “engessadas” nas suas falsas 
crenças. 
- Pessoas pessimistas, que só enxergam a desgraça em tudo, pessoas ligadas no 
pessimismo da TV, na internet, desconectadas. 
- Pensamentos obsessivos. 
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- Para quem não tem o que fazer da vida, e só reclama. 
- Para militantes de causas equivocadas ou impossíveis.  
- Falta de flexibilidade. 
- Tensões nervosas.  
- Pobreza em todos os sentidos.  
 
 BENEFÍCIOS:  
 
- Fé  
- Tudo floresce  
- Abertura de Consciência para a Grandeza e Beleza da Vida, abertura e acesso 
ao campo de abundância e beleza, fartura, paz e equilíbrio dentro da abundância 
divina.  
- Abertura do sexto chakra 
- Aprender a Respeitar e Honrar o Sagrado  
- Aprender a enxergar com clareza e voltando a visão interna para o Belo  
- Enxergar a beleza em cada detalhe da vida 
- Acessar a criatividade em si e se encontrar com “O Criativo”  
- Nutrir os Sonhos  
- Alimentar a Alma  
- Acessar a beleza em si  
- Limpeza dos padrões que impedem de ver e respeitar- se e respeitar o outro, 
através do respeito e honra pelos locais e seres sagrados.  
- Aprender a respeitar a natureza  
- Enxergar com clareza a vida, enxergar os presentes da vida, ser grato.  
- Voltar a ter prazer na vida  
- Vida emocional abundante, farta, repleta de beleza.  
- Traz paz, equilíbrio, cor para a vida.  
- Abrir-se para o Inesperado 
- Mudar padrões de pobreza, por trazer a “informação”, “a consciência de 
abundância”. 
- Preencher a Alma com beleza, com fé na Criação. 
- Ancora fé na permanência da Vida, na Continuidade da Vida, na continuidade do 
Ser Humano. 
- Otimismo na vida  
- Olhar e Estar no aqui - agora 
- A vida acontece agora e aqui  
- Parece trazer todos os benefícios necessários para se Viver!  
- Aprender a Ser Integrado ao Belo, ao Abundante, entender que se É parte disso 
tudo e que Se é Protegido, Ungido, Abençoado.  
 
É difícil definir as virtudes desta Nascente, porque Ela parece Ser tudo, Ser 
completa, conter tudo o necessário para a manutenção da vida. De uma beleza 
inenarrável, um surpreendente encontro com o Inesperado, com a Divina Criação, 
com a Beleza, com a vida em todas as suas fases.  
Eu digo que a Essência da Nascente Azul é bem vinda a todos, sem exceção.  
É um Brinde à Criação, é um despertar para uma festa silenciosa, abundante e 
contínua de alegria, contemplação e certeza na vida aqui e agora!  
Um presente sem precedentes! 
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Mais uma Nascente Guardada, pois a sua Beleza, seu Poder, nunca poderiam 
passar sem que assim fosse.  
Agradecimentos eternos a seus Guardiões!!  
Nascente Azul!  
 
Agradecimentos: Sr. Fabrício, proprietário do Local, Antônio, que nos 
acompanhou pela coleta e à todos que nos receberam muitíssimo bem.   
 
*Nascente Azul faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas I, Criatividade, 
Paz, Recém Nascido, Relações, Relax, Save, Sono, Sol Fase 1, Sol Fase 2, 
Vale Encantado e Zeus. 

NASCENTE DO (RIO) AIURUOCA  
Minas Gerais (MG) 
 

Vai abastecer todo um Vale com mais de 80 cachoeiras. É tido como um dos 7 
Lugares Sagrados do Brasil e a cidade de Aiuruoca.  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Depressão profunda.  
- Sentimentos de tristezas sem causa conhecida. 
- Pessoas violentas.  
- Pessoas que vivem em conflitos. 
- Pessoas com qualquer tipo de preconceito.  
- Falta de aceitação do outro. 
- Falta de dinheiro. 
- Obesidade. 
- Compulsões. 
- Pessoas que não sabem fazer vínculos com outros seres humanos.  
- Isolamento. 
- Teimosia (que vem do medo de perder o controle).  
- Sentimentos de inanição.  
- Anemias. 
- Doenças autoimunes. 
- Doenças crônicas. 
- Doenças de pele. 
- Sentimento de rejeição sempre.  
- Falta de envolvimento emocional por medo de sofrer. 
- Todo sintoma que for identificado por desnutrição emocional profunda na 
gestação. 
- Falta de Vínculo com Mãe e com o Pai também. 
- Dureza nas emoções.  
- Frieza nas emoções.  
- Mágoas e mágoas antigas. Pessoas que se magoam com tudo. 
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BENEFÍCIOS:  
 
- Faz vínculos.  
- Cura por preencher a Matriz que não foi nutrida em “qualquer época da vida”  
Na gestação, no nascimento, na amamentação, primeira infância, adolescência, 
etc.  
- Traz a paciência, o olhar profundo nos olhos, o silêncio que vem da paz e o que 
mais for preciso. Esta essência ancora tudo que seja necessário para o 
“reconectar-se com a matriz da essência divina em nós”.  
- Paz. 
- Alegria.  
- Abundância financeira. 
- Ativa o masculino amoroso, dissolvendo o masculino usurpador interno.  
- Atrai o masculino amoroso para si. 
- No feminino, a percepção que a menina tem que virar mulher.  
- Ilumina configurações de que não era bem vindo pela família, talvez, pelo pai, ou 
por memórias machistas do núcleo familiar.  
- Livra da culpa dentro da família. 
- Preenchimento da Alma. 
- Respirar profundo e longo sem acessar dores emocionais.  
- Melhora a respiração e qualquer doença ligada aos pulmões. 
- Paz nas emoções.  
- Saem das mágoas, das dores antigas.  
- Socialização. 
- Bom humor.  
- Restabelece as relações importantes. 
- Perdão.  
- Luz na caminhada.  
- Refazem malhas do Ser divino em qualquer “campo, espaço e tempo”.  
 
* Uma essência que cabe em qualquer situação para Nutrir emoções e 
campos de consciência de dores antigas e atuais.  
 
* A Essência Nascente do Aiuruoca, mostra efeitos se desdobrando, criando 
malhas para acomodar o Masculino, que de mãos dadas com o Feminino 
Selvagem rompe com padrões destrutivos.  
 
* Nascente do Aiuruoca faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas I, 
Calcáreas II, Eu Sou, Mãe, Maschio 1, Maschio 2, Matternna Lunna 1, 
Matternna Lunna 2, Mudar, Previa Lunna 1, Relações, Relax, Save, Scudo, 
Sol Fase 1, Sol Fase 2, Soninho, Sono, Tônico e Vale Encantado. 
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NASCENTE FRIA E BERÇÁRIO  
Junção de duas nascentes do Rio Olho D’Água em Jardim (MS).  

BERÇÁRIO  
   
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Pessoas que perderam a razão e a vontade de viver 
- Pessoas com pouca vitalidade 
- Pessoas extremamente mentais 
- Pessoas muito reprimidas 
- Pessoas que se colocam em perigos constantes, suicidas inconscientes.  
- Achar que a sua alegria e felicidade depende de outros 
- Carência primal (muitas vezes com suas causas ainda no útero da mãe)  
- Fome excessiva  
- Falta de fome, desnutrição.  
- Apáticas 
- Para quem sabe que havia lago mais no Self e que este for perdido 
- Gana de viver 
- Energia primal  
- Doenças autoimunes  
- Choques e traumas que levam a pessoa a desistir da vida  
- Vontade de ir embora de deste mundo  
- Pessoas que não se acham merecedoras da abundância divina 
- Pessoas que não conseguem se estabelecer na vida  
- Culpa por ter instintos aflorados  
- Ansiedade 
- Vícios  
- Distúrbios sexuais de qualquer ordem, inclusive os que colocam a pessoa em 
perigo. 
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Gana de viver 
- Energia primal 
- Alegria de viver  
- Luz nos olhos  
- Resgate da Alma  
- Merecimento  
- Ativa e limpa o chakra Básico  
- Sexualidade saudável e profunda  
- Abundância  
- Pertencimento à Terra e à Natureza, a integração com a natureza e o 
entendimento de ser um Ser Natural e livre   
- Traz proteção à vida, aos instintos mais primitivos de sobrevivência.  
- Vitalidade 
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- Estar feliz por Ser quem você é  
- Se religar ao caminho Sagrado  
- Mudar a fonte de alimentação para a fonte de vida do que é merecedor e se 
religar, podendo diminuir a fome. Tratamentos de obesidade 
- Magnetismo pessoal 
- Poder pessoal  

  

NASCENTE FRIA  
 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Carência de Mãe  
- Culpa por não ter sido bem recebido na vida ou na família  
- Culpas projetadas pela mãe no Self da criança  
- Traumas no parto, no nascimento.  
- Falta de libido por repressão no nascimento  
- Falta de vínculo saudável com a mãe e com a família  
- Dificuldade em ganhar dinheiro na vida por não se achar merecedor  
- Dificuldade em dormir profundamente  
- Pesadelos  
- Pessoas de difícil convívio em sociedade  
- Pessoas que maltratam animais, sujam o meio ambiente.  
- Surtos psicóticos 
- Síndrome do pânico  
  
BENEFÍCIOS:  
 
- Resgata o Ser Bem Vindo ao Mundo  
- Desfaz traumas ligados ao nascimento  
- Limpeza profunda nas memórias de culpas ligas à mãe: culpas sexuais, 
instintivas, carência de não ter sido bem cuidado, bem recebido, bem nutrido, bem 
tratado, bem protegido.  
- Limpeza nas memórias de traumas desde a concepção até o nascimento. 
Qualquer trauma de natureza do merecimento e pertencimento à vida.  
- Resgata, assim, a Paz, a tranquilidade, a harmonia, os vínculos com outros 
seres, o vínculo e o respeito com a natureza e o meio ambiente.  
- Resgate o Vínculo profundo com todo o Sagrado que o cerca. 
- O ser volta a se relacionar com outros 
- Abre apetite em pessoas e animais (apetite saudável). 
Duas essências que se integram e, portanto trazem base para nutrição e base 
para trabalhar em qualquer caso, seja em pessoas, animais ou plantas.  
- Quando os instintos sagrados são reprimidos, haverá no futuro, dadas as 
devidas proporções, perda de uma parte de Si, e culpa por ter-se perdido e ao 
mesmo tempo desvios do inconsciente para buscar resgatar o Self perdido, 
levando os seres a duvidarem das suas capacidades, do seu merecimento, e da 
sua divindade, da sua liberdade.  A busca excessiva por drogas, sexo 
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desequilibrado e muitas vezes perigoso é nada mais do que a busca pelo ser 
Natural, Instintivo, Esperado, Nutrido e Cuidado com Amor.  
Daí a raiz de muitos e muitos distúrbios para o restante da vida. Síndrome do 
Pânico, Doenças autoimunes, Desequilíbrios chamados mentais. O Self que se 
culpa na sua essência irá buscar a autodestruição.  
Esta Essência “pode” iniciar e curar muitos e muitos distúrbios de personalidade.   
 
*Berçário e Nascente Fria fazem parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 
2, Bella Lunna 4, Calcáreas I, Maschio 2, Matternna Lunna 2, Mudar, Parto, 
Previa Lunna 1, Previa Lunna 3, Tônico e Vale Encantado. 
 

NASCENTE DA MADONNA 
 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
- Medo de se soltar na Vida  
- Medo de desapegar-se  
- Falta de iniciativa  
- Falta de Coragem, principalmente de fazer algo novo e inédito na Família ou no 
seu meio.  
- Pessoas que guardam pra si seus conhecimentos sem repassar o que é 
necessário 
- Imaturidade  
- Medo de vencer fases na vida 
- Medo de iniciar projetos  
- Medo de Si, do Poder que carrega.  
- Falta de iniciativa em iniciar grandes projetos que irão beneficiar muitos  
- Timidez  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Pontapé para detalhes que estão faltando para seguir 
- Instinto para se jogar no momento exato 
- Ir quando isto for preciso  
- Expressão do Self Sagrado sem medo 
- Nada será como antes  
- Romper padrões sem medo, assumindo quem se É, o Poder que tem a Força. 
- Atitude  
- Coragem  
- Força  
- O Ser Livre Sagrado  
- Poder pessoal 
- Poder com grupos  
- Poder de mudar falsos padrões  
- Facilidade  
- Fluir com os movimentos da vida em direção ao Caminho da Alma  
- Fazer, Concluir, Ir.  
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- Poder na comunicação, fala sincera, clara.  
- Expressar a Verdade  
- Transparência  
- Desapego  
- Fluir com rapidez, transparência, beleza e com um mistério alegre dentro de si, 
por se Pertencer.  
 
*Nascente da Madonna faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, 
Criatividade, Mudar, Parto e Tônico. 
 

NASCENTE PROIBIDA 
Bonito (MS)  
 
Uma nascente farta de onde já nasce um riacho protegido pelas plantas com 
espinhos, solo de brejo, terra fértil, água cristalina.  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO:  
 
Pessoas controladas pela rotina da autoexposição, sem ritmos positivos e 
descoladas de si. "Naquela oportunidade, eu tinha caído no chão e me pus de pé 
de novo por um ato que ele chamou, naquele momento, de Minha Vontade." 
D. Juan por Calos Castañeda em Uma Estranha Realidade.   
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Instintos e senso de preservação.  
- Mobilizar processos paralisados em relação à autopreservação.  
- Fazer fluir pela consciência a importância de se preservar, preservar os instintos 
e recuperar o que foi perdido. "Eu me protejo e me preservo".  
- Muito útil nos dias atuais, onde existe uma exposição exagerada. Não se expor 
de forma desprotegida. Preservar a matriz. Mobilização e fluidez deste 
ensinamento.  
- O movimento da lucidez sobre instintos.  
- A paciência necessária para entender e mudar maneira de pensar e agir. 
 
*Nascente Proibida faz parte dos Compostos Acquaa: ainda em estudos. 
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NASCENTE DO RIO SUCURI 
Bonito (MS)  
 
O Santo Graal, a Gratidão!  
A vida brota da Terra, é ela a geradora e fertilizadora das sementes que nascem 
neste planeta.  
A poeira das estrelas ancora e formou Gaia que nos formou.  
O movimento de trazer vida à tona, com cuidado, com graça e beleza.  
Movimentos rítmicos da água, o coração da água, pulsar!  
Não há nada contra fluxo natural de nascer, de vir a ser.  
“Preservar o movimento de nascer”  
O movimento de “empuxo” na água, que poder ela tem! 
Que lei fantástica da natureza, ela sobrepõe a lei da gravidade.  
A religação imediata com o poder da criação.  
A alegria em viver, a vitalidade, a fonte de energia, de luz, calor potencial 
energético em nossos corpos psíquicos, físico e emocional.  
Momento do Nascer  
A energia primordial - À vontade, a verdadeira do espírito, o “Ser Intocado”.  
O Coração > sangue> vida> coluna vertebral.  
Informações para o sangue, para o coração. Memória de uma das leis da 
natureza: Nascer! 
Tudo que aqui está nasceu e vive. 
Energia vital que transborda e ao encontrar a água se suaviza e se completam.  
Vivifica, transcende e nos reconecta com o Mistério e Força Maior da Criação de 
tudo.  
A informação de continuidade do crescimento no reino vegetal, animal e mineral.  
Propósito de altivez, habilidade, determinação e força em harmonia com 
suavidade e beleza.  
“O poder do amor do Criador pela Criação”  
Coloca-se a intenção e ela está, ela é! 
É o próprio encantador e misterioso processo Criativo, onde só pode existir Amor. 
Só pode ser a consciência do Amor nesta nascente. Só pode ser toda a infinita 
ligação com o poder e a força.  
É o Sagrado Graal buscado por todos.  
Ela é revestida pela Gratidão! 
Poderosa e atraente. 
Resgata a força, energia, harmonia, firmeza e a segurança.  
“A raiz dos poderes da Terra” 
A base de toda manifestação.  
“Um sistema de forças em atividade criando e colocando o mundo para existir”  
É um dínamo, que com intelig6encia subdivide sua descarga de energia e trazem 
o SOM.  
Seria este o verbo da criação?  
Esta talvez seja a consciência concebida pela máxima exaltação da Natureza. A 
excelência! 
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A morte do robô programado, com as emoções programadas e devidamente 
encarceradas.  
Desautomatizar os hábitos destrutivos que levavam à conter firmemente as 
emoções, podendo ter prazer em acessar a sensibilidade e a intimidade com 
estas.  
Intuição, ternura, amor, ativação de dons artísticos, criação, beleza, sonhos.  
O adeus a autorrepressão!  
 
Acessa sua mente para observar, entender e conceituar os mecanismos que 
regem suas emoções e procura a verdade interior!  
Desenvolve novas teorias sobre sua psique.  
 A mente, agora, ganha um novo caminho, sendo mais profundo e dando 
condições para resolver situações complicadas sobre o Self.  
 
Para quem teme se expor e mostrar suas feridas.  
Olhar, aceitar e integrar suas sombras, começar a ser honesto emocionalmente, 
se abrir, se expor e ser mais profundo nas relações.  
 
Nesta sequência de acontecimentos, sua mente vai ficando mais leve, clara, 
renovada e com agilidade para se colocar comunicando-se.  
Com a mente limpa e objetiva, em contato com suas emoções, enraizado no seu 
Ser Interno, captando a realidade e suas leis.  
 
Vence os medos, e se coloca na vida, consegue transformar sua raiva, 
agressividade, prepotência e orgulho em Coragem!  
 
Todo este movimento com muita Gratidão, tranquilidade e leveza. 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Desperta para a vida e sente uma gratidão imensa pela oportunidade, reacende 
sonhos, traz à tona de novo quem se é, com toda paixão pelos seus dons e por 
tantos outros que se mostram de formas inesperadas.  
Paz e alegria, perdão, amor.  
- Desperta os sentidos e aflora as paixões criativas sem as quais a vida não 
continuaria.  
- Sentimento de Gratidão é constante. Quem é grato de verdade, atrai a 
abundância, o amor, à valorização por si.  
Ama a criação, então se ama!!  
- Alegria profunda. 
 
*Nascente do Sucuri faz parte dos Compostos Acquaa: Sono, Zeus (ainda 
em estudos). 
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OLHO D’ÁGUA DA GÁVEA: Essência Yin 

Região de Visconde de Mauá (RJ) 

 PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Pensamentos ruminantes. 
- Mente inquieta. 
- Mente controladora. 
- Julgamentos excessivos. 
- Falta de criatividade por falta de energia criativa. 
- Vitimose, codependência de outros. 
- Problemas ligados aos aparelhos reprodutores femininos (equilibra esta área), 
toda ela. 
 
 BENEFÍCIOS: 
 
- Nutrição emocional, nutre muito rapidamente os buracos emocionais. 
- Calma, paz, disposição, equilíbrio, otimismo, tranquilidade e limpeza. 
- Relaxamento mental. 
- Entendimento profundo sobre as situações.  
- Refaz pontes na emoção.  
- Equilibra todos os chackras, pode ser colocado com algodão em todos. 
- Regula menstruação para a lua correta. 
- Detergente mental poderoso. 
- Nutridor poderoso. Resolvendo, assim, muitas disfunções.  
* Esta essência é um Coringa. Bastante Yin.  
 
*Olho D’Água da Gávea faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, 
Criatividade, Eu Sou, Mãe, Maschio 2, Paz, Previa Lunna 1, Relações, Relax,  
Save, Soninho, Sono e Viva a Vida. 

PEDRA SELADA  
Região de Visconde de Mauá (RJ) 

 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Pessoas prolixas. 
- Pessoas que perderam o Seu Caminho ou nunca souberam.  
- Vítimas do sistema. 
- Mentes confusas. 
- Desempregados.  
- Preguiça. 
- Pessoas que protelam tudo na vida. 
- Visão turva. 
- Enganos frequentes.  
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- Letargia.   
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Masculino Sagrado.  
- Energia Primitiva.  
- A descoberta do seu próprio caminho. 
- Propósito de vida. 
- Energia Yang.  
- Determinação  
- Atitude, movimento.  
- Decisões rápidas e assertivas. 
- Discernimento visceral, não permitindo que nada nem ninguém se oponham ao 
seu Caminho Sagrado.  
- Não permite distrações negativas.   
- Proteção espiritual. 
- Assumir o comando da própria vida.  
- Ancora uma proteção ao caminho de vida de cada um, o caminho da alma.  
- Destrói caminhos enganosos.  
- Despertar dos dons e proteção deste caminho sagrado.  
- Nutre, emocionalmente, também. É inteligente. 
- Feminino ancestral (profunda, suave, forte e doce), A Mãe dos Ossos. 
- Traz o poder das pedras fortes e antigas. 
- Traz memórias de muita Força e Poder Pessoal. 
- É uma essência, também espiritual, pois ancora a Ancestralidade Sagrada.  
- O mestre, as emoções equilibradas.  
- O Pai, A Mãe (profunda e forte), O Mestre e o Sábio.  
 
A Pedra Selada é a principal Pedra na Região de Visconde de Mauá- RJ, na 
Serra que leva seu nome.  
É a representação Fálica da região. Lugar Sagrado. 
 
*Pedra Selada faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, Bella Lunna 4, 
Eu Sou, Mãe, Maschio 1, Maschio 2, Mudar, Scudo, Viva a Vida e Zeus.  
 

POÇÃO DO CÓRREGO AZUL  
Bodoquena (MS) 

 

Coletamos as essências diretamente na natureza. Agradecendo sempre os 
colaboradores da Acquaa, aqui: Sebastião, Taís de Almeida Campos, Yolanda 
Prantl Mangieri, Seu Cláudio. 
 
Uma Nascente maravilhosa saindo de grandes paredões de pedras. Impressiona-
nos, nos maravilha, nos acalma e faz com que uma parte da nossa consciência se 
una ao Todo, para aonde aquelas águas nos transportam. 
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Um pouco desta essência maravilhosa: 
A essência ancora respeito, impõe limite, responsabilidade por si, por manter-se 
vivo.  Traz uma consciência de tudo o que a gente já fez na vida, tudo que já 
realizamos. Ela dá importância para nossos passos, para quem nós somos. 
Ela trabalha muito a integridade, muito respeito por nós, pela nossa caminhada, 
pelos outros, pelo que fizemos.  
Esta essência tem um que de anciã, nos trazendo virtudes da Sabedoria e 
Responsabilidade com muita força para nós. "A caminhada cumpre uma etapa 
muito importante, deixando para trás tudo que não serve mais, trazendo alegria e 
bem-estar profundo". 
Um sábio é aquele que, acima de tudo, procura conhecer-se, distanciando-se do 
barulho mundano, do supérfluo inconsciente e fútil, observa, analisa seu mundo 
interior iluminando-o gradualmente pela quietude da consciência. 
 
O Eremita, do tarot.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
Mobiliza o ancião interno, fazendo com que se tenha mais sabedoria, fazendo 
com as experiências vividas sirvam de apoio às decisões e à condução da vida. 
Traz prontidão, rapidez, atitude. 
Ancora a paz de saber que quando a caminhada cumpre uma etapa muito 
importante, deixando para trás tudo que não serve mais, observando a imensidão 
do seu ser, é hora de parar, contemplar a caminhada, dar valor às lições 
aprendidas e deixar que a alegria e bem-estar profundo se instalem. O prazer de 
pisar os seus passos, sabendo que ninguém o pisará por você. 
- É o seu caminho, é a sua evolução, é sua responsabilidade. 
- É ainda algo muito maior que tudo isto que você vive, você é só um pedacinho 
nisso tudo, nesta grandiosidade. 
 
A QUEM SE DESTINA: 
 
- Pessoas desligadas dos processos, que não entendem os ciclos, ou ainda, não 
aceitam. 
Existe um caminho e um “encaminhamento” para tudo. Nós só somos uma peça 
neste macrocosmo imenso. 
- Ela aguça a percepção. Compreender rápido para que não se torne vítima das 
situações. Seja mais cauteloso, porém, rápido nas suas percepções. "Pule do 
barco, antes que ele afunde”. 
 
*Poção do Córrego Azul faz parte dos Compostos Acquaa: Eu Sou. 
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REMANSO DA SANTA CLARA 
Região de Visconde de Mauá (RJ) 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Culpa e não merecimento. 
- Mente atormentada por culpas profundas. 
- Crenças desfavoráveis à Evolução daquele Ser.  
- Crenças enraizadas profundamente por gerações e gerações. 
- O desequilíbrio emocional constante. 
- Descrença na mudança de padrões muito antigos, desânimo em relação a 
assuntos específicos. 
- Falta de esperança na luz, falta de fé no Ser Divino em si. 
- Incertezas, dúvidas.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Limpeza profunda destas crenças, cura para elas. 
- Sentir amor por si.  
- Voltar a acreditar em si. 
- O retorno da Fé. 
- Certezas. 
- Acolhimento, acalanto e proteção emocional. 
- Suavidade, paz. 
- Sentir-se acolhido pelo mundo.  
- Desapego e prontidão para desapegar-se. 
- Destruição do velho, do que não serve mais.  
- Paciência. 
- Sono.  
- Movimento de mudança eficaz. 
 
Obs.: Por ser uma essência rápida e de limpeza profunda, indica-se colocar nas 
primeiras vezes, apenas 1 gota do estoque, podendo aumentar depois, conforme 
necessidade.  
 
*Remanso da Santa Clara faz parte dos Compostos Acquaa: Maschio 1, Sem 
Culpa, Soninho e Sono. 
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RIO PERDIDO - Sumidouro  
Região de Bonito, Jardim e Bodoquena (MS)  

 

Plutão 
Um Rio que some dentro da pedra!  
Um local delicado por sua beleza e configuração. A vegetação é bela e muitas 
borboletas sobrevoam o local.  
Quando vamos andar dentro do rio, percebemos que suas pedras são altamente 
cortantes e pontiagudas.  
A água é refrescante e há uma banheira de hidromassagem próxima ao paredão 
onde o Rio adentra.  
É preciso tomar cuidado para não se machucar, não se cortar.  
A água escorre de “banhados” que vêm de brejos e lagoas que se movimentam e 
se reinventam, já trazendo a informação da transformação ocorrida e que agora 
precisamos encontrar em nosso inconsciente estas feridas, para curá-las. Muitas 
borboletas no local mostrando que a lagarta já virou borboleta, e já passou da 
hora de curar estas antigas feridas.   
Um mergulho em memórias que nos feriram, onde temos ainda a falsa ideia que 
isto ainda irá nos ferir de morte novamente. O rio adentra a terra levando-nos a 
limpar tais memórias.  Os banhados já prepararam o terreno para a transformação 
e aqui resta o mergulho (inconsciente).  
 
*Rio Perdido (Sumidouro) faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, 
Bella Lunna 3, Calcáreas II e Sol Fase 2. 

 

RIO PERDIDO - Ressurgência  
 

Plutão  
As águas que emergiram há mais ou menos 1 km atrás, ressurgem tranquilas.  
As limpezas foram feitas e agora as emoções ressurgem calmas e curadas.  
A importância da Ressurgência é justamente o nascimento, o renascimento, força 
para nascer e renascer tranquilamente.  
O espaço em que a água fica dentro da terra, é um período de restruturação, para 
que se nasça bem, para que se nasce inteiro novamente.  
É a gestação do ciclo, é o tempo necessário.  
A terra Mãe de todos acolhe estas águas para que ela sinta todo o seu poder, seu 
acolhimento e depois saia para nutrir e acolher. Um novo ser, forjado nos átrios 
da Mãe Terra.  
A certeza que se veio de um útero, que foi desejado e cuidado.   
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Pessoas que não querem mergulhar em antigas feridas por que acham que não 
conseguirão sair delas. 
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- Padrões indesejados antigos que já nos esquecemos de tentar resolver 
- Pessoas aéreas 
- Pessoas que se esquecem das coisas com frequência  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Cura de antigas feridas  
- Renascer ancorado nas bases da Mae Terra 
- Para indivíduos que não tem base emocional 
- Para indivíduos com traumas na sua gestação. Tentativas de abortos, gravidez 
indesejada, crianças bastardas, crianças adotadas, crianças mal recebidas pela 
família.  
- Todos os sintomas que derivam destes traumas: obesidade, bulimia, todo tipo de 
distúrbios mentais, ansiedade, depressão, cleptomania, etc..  
 -O reencontro feliz com a Mãe, a cura.  
- Traz colo e segurança rapidamente  
- Se sentir bem vindo a uma família 
- Entendimento que somos Seres Sagrados e não importa aonde vamos e o que 
nos aconteça, estamos ancorados e curados.  
 
*Rio Perdido (Ressurgência) faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 2, 
Bella Lunna 3, Calcáreas II e Sol Fase 2. 

RIO DA PRATA  
Região de Bonito, Jardim e Bodoquena (MS)  

 

O Rio da Prata é um Reservatório e carrega nele e por aonde ele vá um grande 
Manancial de fertilidade da Mãe Terra. A abundância, os recursos.  
A memória de criatividade necessária para se prosseguir na vida, criando quando 
for necessário, mobilizando em si, esta fonte criativa.  
 Ancora uma informação focada em como transformar o que precisa ser 
transformado para que o “leme” seja ajustado para o caminho certo.  
Mesmo em momentos de dificuldades, a transformação acontece pontualmente.  
Faz a escolha certa e comedida na direção do Caminho da Alma e da Essência 
do Ser.  
Estas águas trabalham a mente focada em resultados preciosos. É bem sucedida, 
realizada e feliz com seus resultados.  
A essência traz o propósito de abundância, mesmo que precise mudar de curso, 
corrigir e ajuda a ancorar paciência, mas não abre mão da abundância e do 
melhor que se possa ter nesta vida.  
Ajudará na Ansiedade gerada por estas mudanças necessárias, possibilitando e 
aperfeiçoando o resultado final.  
Rompe padrões, inicia novas etapas, empreende e investe, anulando drenos de 
energia e de perdas.   
Ajuda a se reconectar com a fé e a esperança, saindo do campo de consciência 
de perdas recorrentes.  
É sua herança divina, a abundância, é seu direito… Ancora este entendimento, 
para que façamos escolhas prósperas na vida.  
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*Rio da Prata faz parte dos Compostos Acquaa: Maschio 2, Matternna Lunna 
2, Mudar e Vale Encantado. 

RIO SALOBRA 
Região de Nobres (MT)  

  

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Pessoas sempre em dúvidas que “incham a vida e o corpo”, por que estancam o 
fluir.  
- Pessoas preocupadas demais 
- Labirintites e tonturas (se não for um processo mais específico físico). 
 
BENEFÍCIOS: 
 
- Melhora a circulação sanguínea, diminui inchaços.  
- Melhora labirintite. 
- Ajuda a soltar situações e deixar fluir, por que as decisões já foram tomadas.  
 
*Rio Salobra faz dos Compostos Acquaa: Aprender, Calcáreas I, Carmin, 
Maschio 1, Maschio 2, Paz, Previa Lunna 3, Relax, Sem Culpa, Sol Fase 1, 
Sorriso e Tônico. 

RIO SUCURI  
Bonito (MS) 
 
A consciência contida nas águas do Rio Sucuri, ou seja, sua memória é de:  
Verdade.  
As águas do Rio Sucuri têm a capacidade e virtude de despertar a verdade das 
situações em que estamos passando, com muita propriedade e profundidade.  
O “Rio Sucuri” consegue trazer as verdades com paz e tranquilidade. Ele 
consegue tirar os véus dos olhos daquilo que escondemos de nós mesmos. 
Consegue trazer à tona o lado mais doce, sensível, receptivo, intuitivo.  
Resgate do Self Feminino em todos, não só nas mulheres.  
Atenua a criatividade aos artistas.  
Sendo claro e transparente, conseguirão ver seu íntimo, um dos motivos que 
muitos se fecham, se guardam em excesso, se esconder de si mesmos e do 
mundo, com medo e com vergonha de ser quem são ou pensam que são. 
 
O Rio Sucuri te ajudará em todos os níveis de transparência da alma  
A essência Rio Sucuri vai ajudar a encontrar o melhor de si, fazer as pazes 
consigo mesmo, voltar a se amar profundamente, se apaixonar pelo Ser que é 
você.  
 
Esta essência vai ajudar a construir um novo self, amor próprio, desta vez, com 
continuidade, a possibilidade desta mudança é 100% !!! Fantástica!!  
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A água, o Rio quer que você se mostre e mostre suas belezas internas ao 
mundo!!!  
É muito lindo!!! 
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Resgatar a sensibilidades à homens e mulheres que se tornaram mais “duros” 
na vida;  
- Ajuda à artistas conseguirem aumentar ou resgatar seus dons;  
- Pessoas que perderam a graça e beleza no se caminho de vida;  
- Adquirir empatia, carisma e energia.  
- Deixar de controlar as emoções, se entregar mais à elas, não ter medo de sentir;  
- Para pessoas que tiveram pai ou mãe que não expressavam suas emoções e 
assim o filho continua sem saber fazê-lo. Um dos pais com emoções muito 
intensas, mas que não podia ou não conseguia se expressar então se controlava 
ao extremo; 
- Para pessoas que não conseguem falar de suas emoções, quando é muito 
estressante e se perde em cansaço emocional; 
- Para começar um processo terapêutico onde vá conseguir com tranquilidade se 
abrir à uma terapia e também para começar a conseguir se comunicar sobre suas 
emoções. 
 
*Rio Sucuri faz parte dos Compostos Acquaa: Vale Encantado. 

RIO TRISTE  
Região de Nobres (MT)  

 

O Rio Triste viabiliza o olhar para as emoções de uma maneira calma e tranquila, 
observar-se sem medo, com um entendimento apaziguado como as arraias que 
nadam ao fundo. Faz também com que nos defendamos com rapidez e 
ferocidade se atacados. Este movimento faz com que não “engulamos sapo”, mas 
mesmo assim não saiamos da nossa paz, por entender que se defender é 
preciso.  
Rio Triste faz com que acessemos as tristezas guardadas em nosso inconsciente, 
também relacionadas à pessoas que já nos deixaram nesta vida, fazendo com 
que este sentimento venha à tona de uma forma bem tranquila e seja liberada. 
Tristezas estas que não sabíamos as causas. Agora ela é elucidada, e na 
mansidão, liberada.  
Sente-se muita tranquilidade, paz, alegria ao mergulhar por ele.  
A paisagem é encantadora, calmante para a Alma.  
 
BENEFÍCIOS:  
 
- Ajuda a eliminar as fraquezas (aqui a fraqueza que vem da tristeza de fundo 
desconhecido).  
- União e amor entre familiares. 
- Trata a criança interior  
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- Energia trabalhando em direção à superfície, purificação, crescimento, cura 
(feminino). 
 
*Rio Triste faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas I, Calcáreas II, 
Criança Sagrada, Maschio 1, Previa Lunna 1 e Zeus. 

TRÊS FRONTEIRAS 
Região de Foz do Iguaçu (PR) 

 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
 
- Quem não tem o Pai Integrado, quem ainda reluta com este assunto. 
- Pessoas imaturas que fogem dos seus verdadeiros caminhos.  
- Quem não faz parceiras.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- COLABORAÇÃO, eu colaboro e colaboram comigo. 
- Ser um Grande Lastro, Generoso, Focado e Forte, não sente dó de si mesmo 
por isso e tampouco reclama.  
- Desfazer-se do EGO.  
- Entender sobre colaboração.  
- O Entendimento e a Vitória da Alma, o entendimento de caminhos do Coração.  
- Integração do Pai.  
- Integra e Consolida!  
 
*Três Fronteiras faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, Bella Lunna 3, 
Maschio 2, Matternna Lunna 2, Mudar, Relações, Save, Tônico e Vale 
Encantado. 
 

TROVÕES DA GÁVEA 
Itatiaia – Região de Visconde de Mauá (RJ). 

PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Pessoas que estão sem a faísca primordial de ignição para reagir. 
- Pessoas que se martirizam por perdas, por se sentirem culpadas. 
- Pessoas com o masculino e feminino em desequilíbrio dentro de si.  
- Pessoas que não sabem como começar as coisas.  
 
BENEFÍCIOS: 
 
- A essência traz uma força eletromagnética que irá percorrer não só o corpo 
físico, mas todos os espaços necessários para ativá-los em benefício de todo o 
sistema.  
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- A fagulha necessária para apertar o start em qualquer situação necessária para 
sua evolução, no físico, emocional, espiritual.  
- Equilíbrio e encontro entre masculino e feminino. 
- Aprender a se relacionar novamente (aqui pela energia da fagulha que estava 
faltando).  
- Energia por carga eletromagnética absorvida pela água da chuva. 
- Proteção e Força dos Ancestrais. 
- Coragem. 
- Entendimento que existe um plano maior por traz de tudo.  
- Sabedoria com luta focada, sem desperdício de energia.  
* Costumo usar 1 gota do Estoque nas primeiras vezes e talvez se mantenha 
assim.  
É bastante forte essa ignição.  
 
*Trovões da Gávea faz parte dos Compostos Acquaa: Aprender, Bella Lunna 
4, Maschio 2, Previa Lunna 3, Relações, Save, Scudo, Sol Fase 1, Tônico, 
Vale Encantado e Viva a Vida. 
 

 
VALE DA LUA 
Chapada dos Veadeiros (GO)  
 

As essências da Chapada dos Veadeiros e Quirinópolis trazem energia para o 
primeiro, segundo, terceiro e quarto chakra mais forte e mais rápido que as 
outras, pois tem uma força diferenciada pelas águas e vegetação amarelada, 
alaranjada e vermelha do Cerrado Goiano.  
  
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Perda da Sacerdotisa interna  
- Perda da Intuição, da Segurança psíquica e emocional. 
- Baixa autoestima 
- Não saber do Seu Self, desconexão. 
- Apatia por perder a conexão com a sabedoria e com a parte da Alma Feminina, 
que traz todo aprendizado e poder pessoal. 
- Medo de tudo  
- Falta de Reconhecimento das Vitórias alcançadas  
- Indecisão  
* Todos os sintomas se relacionam com a perda da conexão com a parte 
Feminina da Alma, a perda da Sacerdotisa Interna, tanto no homem como e 
principalmente na mulher. 
 
BENEFÍCIOS:  
 
- A perseverança, a fé, o despertar, o caminho iluminado, a Cura, o expurgo, a 
clareza, 
 - A limpeza e a alegria de volta POR REFAZER A PONTE COM A PARTE DA 
ALMA FEMININA, COM A SACERDOTISA DE CADA UM.  
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- Traz um relaxamento em todas as áreas da vida 
- Certezas  
- Firmeza 
- Segurança  
- Poder Pessoal  
- A noção do livre arbítrio  
- A libertação de amarras, de vergonhas, de preconceitos e de medos.  
- O sorriso da Sacerdotisa (rs)  
- Magnetismo  
- Atração de coisas verdadeiras e úteis para sua evolução  
- Força no Inconsciente 
- Reconhecimento dos Sucessos alcançados pelo caminho da Alma, apaixonar-se 
por si por reconhecer as vitórias da Caminhada.  
 
*Observar o quão longe os clientes estão deste arquétipo. Às vezes convém 
começar com 1 gota dessa essência.  
 
*Vale da Lua faz parte dos Compostos Acquaa: Bella Lunna 1, Bella Lunna 2, 
Bella Lunna 3, Matternna Lunna 1, Parto, Paz, Previa Lunna 1 e Relações. 
 

VULCÃO 
Bonito (MS) 
 

Quando o Rio Olho D’água já está grande e mais profundo, em seu leito aparece 
uma nascente chamada de Vulcão, dada ao seu tamanho, sua força e beleza.  
 
A água ressurge naquele ponto novamente, dizendo que sempre haverá mais, a 
abundância permanece, é infinita. Trazendo abastecimento e força durante o 
caminho.  
Relembrando quem somos ao longo de nossa caminhada, nos abastecendo de 
força instintiva, de energia, nos renovando em mananciais de força natural nos 
reconectando com a natureza, e principalmente com a Nossa Natureza, em todos 
os setores da nossa vida, seja profissional, amoroso, espiritual, etc.… A nossa 
Essência! 
Se nas nascentes berçários do mesmo rio nos reconhecemos como seres divinos 
e naturais, no Vulcão, além do nos reconectarmos com estas forças, somos 
reabastecidos abundantemente com uma carga extra de força e energia.  
 
O local é um reservatório de matéria orgânica em decomposição, formando adubo 
para o rio e os seres que lá habitam. Como em todo o Rio Olho D’água, há 
presença de peixes.  
Ele está mais próximo, agora de desaguar no Rio da Prata e a informação que 
traz é de um DNA de força e vitalidade que será agregado ao corpo de um Rio 
Maior, trazendo informações “celulares” importantes para o caminho das Águas, o 
caminho do nosso Inconsciente que gerará os nossos passos no mundo.  
A memória dos nossos instintos primitivos.  
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A QUEM SE DESTINA:  
 
- A todos na caminhada da vida, para que não nos esqueçamos de quem somos, 
independentes de agruras, de traumas e das dificuldades pelo caminho.  
- A energia necessária para continuar.   
- Ancora Poder Pessoal, faz o indivíduo se lembrar dele.  
- Reabastecimento de sonhos de ideais, não perder o caminho da Alma.  
- Pode ajudar em processos de fertilização 
- Fertilidade 
- Manter e agregar ainda mais valores e virtudes com o passar do tempo.  
 
PADRÕES EM DESEQUILÍBRIO: 
  
- Qualquer tipo de trauma ou emergência.  
- Síndrome do pânico, acidentes, traumas, crises emocionais com descontrole. 
- Quando está perdendo energia, força durante a caminhada.  
- Quando certos “assuntos ou aspectos em nós precisam manter a força e 
energia”.  
 
*Vulcão faz parte dos Compostos Acquaa: Calcáreas I, Maschio 2, Save e 
Sol Fase 2. 
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