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dESBLOQUE IO DO
PLEXO SOLAR

O Chakra Plexo Solar é lar da Prosperidade em nosso corpo,

com esse centro bloqueado ou desalinhado não prosperamos.

A região do Plexo Solar assemelha-se a um Sol, cuja

intensidade da luz depende de como está nosso desempenho na

vida pessoal. O f luxo de energia suti l ,  através do Plexo Solar, é

diretamente afetado pelo modo com que encaramos o universo

em que vivemos. 

Se não nos sentirmos à vontade e realizados com o mundo -

que deveríamos considerar um local acolhedor e nos

impressionamos com todos os perigos -, atrairemos sempre

acontecimentos ruins. 

 

Se a chama desse sol interior não estiver bem regulada,

podemos começar a manifestar problemas físicos nos processos

de digestão dos alimentos, pois a energia suti l  não está f luindo

normalmente para a oxidação química e a queima da energia

l iberada pelos alimentos. Isso pode causar úlceras gástricas e

problemas no duodeno.

A cólera, a agressão e outras emoções são questões

relacionadas com o senso de poder pessoal e realização.



          Localiza-se quatro dedos acima do umbigo, sua cor é a
          amarela, sua nota musical é mi.

          A falta de energia no Plexo Solar causa abatimento e
          desânimo.

          O excesso pode tornar a pessoa controladora, tanto no
          mundo interior como exterior.

          Áreas da consciência: poder, controle, l iberdade,
          definição, profissão, intelecto.

CARACTER ÍST ICAS

rE IK I
 

Uma das formas mais eficientes de l impar, desbloquear,

energizar o Chakra Plexo Solar, e assim, entrar em contato com

a prosperidade é a aplicação regular de Reiki.

 

Reiki é um sistema de cura universal através da imposição das

mãos. É um método simples e poderoso de luz, cura e amor

transmitido pelo toque das mãos. Canalizamos a energia do

Universo (Rei) que entra pelo Chakra Coronário, desce até o

Chakra Cardíaco, e as mãos são inundadas de luz, ativando e

reestabelecendo a energia vital do receptor (Ki). Tudo que tem

vida contém Ki e o irradia, é a energia biomagnética da alma.

Rei é a energia universal, e Ki é a energia vital no ser humano e

em tudo que é vivo na Terra.



Pensamentos
 

Cuidar para termos pensamentos posit ivos e otimistas é o

primeiro passo para as mudanças posit ivas em nossa vida.

Sabemos que os pensamentos influenciam diretamente na nossa

qualidade de vida e no que atraímos. Todo o universo é regido

pelo poder da atração, aquilo que você pensa, faz e fala será

atraído para sua vida. Por isso, quem emana pensamentos

negativos vai gerar mais energia negativa. Temos que vibrar

posit ivamente, ter bons pensamentos, falar sobre coisas boas,

ter atitudes posit ivas e frequentar bons lugares para atrair boas

energias e concretizar nossas metas e sonhos.

 

 

 

Resp iração e Med itação
 

A respiração é a base de todo o trabalho de desenvolvimento

espiritual e mágico. Precisamos reaprender a respirar e dominar

a mente para meditar. Nós, seres humanos, esquecemos de

respirar de maneira correta e adotamos uma respiração curta,

que é incapaz de levar a energia do prana corretamente para

nosso ser. A respiração está diretamente l igada às nossas

emoções. Controlando a respiração, você controla as emoções.

Controlando as emoções, você controla suas ações.



Todos nós precisamos de uma pausa, o corre-corre do dia a dia

não abre espaço para que possamos escutar as vozes

sussurrantes de nosso coração.

A meditação promove autoconhecimento e centramento de

nosso ser. É a maneira de nos tornarmos lúcidos de nosso

verdadeiro ser Divino, tomando a plenitude de consciência com

o Todo. Através desta prática de si lêncio interior, aprendemos a

discipl inar nosso corpo físico, corpo emocional e o corpo

mental, para que, assim, possamos deixar a intuição nos guiar.

A prática de meditação melhora o organismo como um todo.

 

Tenho um vídeo sobre uma prática de respiração que limpa
e energiza o Chakra do Plexo Solar, responsável pela nossa

prosperidade e poder pessoal. O ideal é que se faça essa
prática durante 21 dias consecutivos.

Assista o vídeo no meu canal do YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=su1cXjKi-ac


GRATIDÃO
 

A gratidão opera através de uma lei universal que governa toda

sua vida. Segundo a lei da atração - que controla toda a

energia do Universo, desde a formação de um átomo até o

movimento dos planetas -, “semelhante atrai semelhante”. É

por causa dessa lei que as células de cada criatura viva se

mantêm unidas, assim como os elementos de todo e qualquer

objeto material. Na sua vida, isso se aplica aos seus

pensamentos e sentimentos, pois eles também são energia, de

modo que você atrai para si tudo o que pensa e sente.

 

“Quando se levantar pela manhã, agradeça pela luz do Sol,
por sua vida e sua força. Agradeça pelo seu alimento e pela

alegria de viver. Se não conseguir enxergar motivos para
agradecer, o problema está dentro de você.”

Tecumseh (1768-1813), chefe da tribo Shawnee
 

Para sentir a magia da gratidão, é preciso praticá-la! 

A gratidão pode trazer paz, r iqueza, saúde, fel icidade, acelerar

a carreira, aumentar o sucesso e atrair tudo o que desejar para

si. Na verdade, a gratidão é o caminho para alcançar tudo o

que você quiser ser, ter ou fazer. É preciso dar para receber -

essa é a lei. Gratidão é dar graças por algo.

A gratidão é um sentimento. Portanto, o objetivo principal de

praticar a gratidão é senti- la o máximo possível, pois é a força

do seu sentimento que impulsiona a magia em sua vida. Quanto

mais sincero ele for, mais sincera será sua gratidão e mais

rapidamente sua vida irá mudar.



Quando você descobrir que pode incorporar facilmente a

gratidão em sua vida cotidiana e ver com os seus olhos os

resultados, nunca mais vai querer voltar a viver da maneira

como vivia antes. Se praticar um pouco, sua vida mudará um

pouco - se praticar muito, todos os dias, sua vida mudará

drasticamente e de forma que você mal pode imaginar!

 

 

Seja grato pelo que você recebeu no passado.
Seja grato pelo que você tem no presente.
Seja grato pelo que você terá no futuro.

 

 

Como a gratidão é magnética e atrai mais coisas pelas quais

devemos ser gratos, exercê-la de forma concentrada vai

intensif icar seu magnetismo. Quando possui a poderosa força

atrativa da gratidão, você automaticamente chama para si tudo

o que deseja. A gratidão faz os relacionamentos prosperarem. 

A gratidão o ajuda a evitar atrair para si o que não deseja e

garante que você receba o que quer: resultados extraordinários.

 

 

Durante 21 dias, agradeça tudo que você tem na sua vida e
tudo que terá como se já estivesse manifestado. Pode ser
escrevendo em uma folha ou falando. O mais importante é

que seja do fundo do seu coração. 
Tenho certeza que a abundância se manifestará em sua vida!



Use os mantras nesses dias - cante, recite ou escute eles

através do YouTube. Tem dois que são maravilhosos e, já que o

assunto aqui é prosperidade e sucesso, indicarei dois em

seguida.

 

 

MANTRAS
 

"Se o homem se mantiver em harmonia com o Cosmo, todos
os desequilíbrios deixam de existir."

Bodhidharmma
 

Mantra é uma vibração sonora que usamos, na maioria das

vezes, na meditação, mas podemos usar independente dela

também.

Man ,  em sânscrito, quer dizer mente, e Tra  quer dizer l iberação.

Portanto, mantra quer dizer, l i teralmente, l iberação da mente. 

O mantra é uma vibração sonora que, quando emitido

corretamente, exerce um efeito poderoso em nosso corpo e

nossa mente. Ele acalma nossas mentes e sentidos, relaxa o

corpo e nos l iga a energias superiores, pois sua vibração

provoca a l impeza de energias de vibração mais baixa.



O mantra é definitivamente uma palavra de poder, uma
palavra sagrada, que deve ser usado com propriedade e

consciência.
 

Os mantras são sons sagrados que ajudam a entrar em estado

de meditação. Dotados de grande força energética, eles também

nos ajudam a harmonizar nossos medos, ansiedades e

desejos. Para que funcionem bem, convém praticá-los com

regularidade, pode ser diariamente ou, pelo menos, em dias

alternados.

 

Mantras são sons de poder que ativam diferentes frequências

espiri tuais. Tendo sua origem no sânscrito, os mantras são

orações milenares cujo alcance vai além da mente. A prática da

repetição de mantras recebe o nome de japa ,  e a prática de

mantras musicados recebe o nome de kirtan .

 

Vou l istar dois dos mantras mais conhecidos no hinduísmo e de

fácil  pronuncia. São invocações a Ganesha e Lakshmi para

remover os obstáculos e ativar sua prosperidade.



Om Gam Ganapataye Namaha 
 

É considerado um Mantra muito poderoso e de efeito imediato.

Pode ser entoado até nas situações de perigo iminente como

risco de assaltos ou em situações de brigas e confl i tos.

 

- Om  é o bija  para Brahman e Gam  é o bija  para o Senhor

Ganapati (Lord Ganesha);

- Namaha  signif ica rendição ou saudação, mostramos assim

"nos prostrarmos diante de...";

- Usamos namo  ou nama  com a mesma intenção

de namaha  (ou namah), ou seja, quando você

pronuncia namo  a uma divindade, está fazendo um voto, é uma

homenagem àquela divindade sagrada.

 

- Unindo namo  e namaha ,  ao entoar um mantra, reforçamos

nosso amor na saudação para dar ênfase, é algo como

dizer "muito muito poderoso" ,  "poderoso dos

poderosos"  ou "divindade das divindades" .  

Mas tem o mesmo signif icado.



- OM:  som seminal do 6º Chacra onde se encontram as energias

masculinas e femininas.

- SHRIM:  Som seminal que corresponde ao princípio da

abundância representado pela Deusa Lakshmi no panteão

hinduísta.

- MAHA:  signif ica “Grande”. Nesse mantra denota tanto

quantidade quanto qualidade.

- LAKSHMI:  é o princípio da abundância. Essa Deusa é uma

força feminina muito poderosa, cujo uso contínuo de seu nome

em sânscrito gera grande energia criativa.

- SWAHA:  nesse contexto, signif ica “Eu saúdo” e também está

relacionado com a manifestação da energia do plexo solar.

Swaha aqui indica uma terminação feminina. Os mantras

existem sob formas masculina, feminina e neutra.

 

 

Deve-se ter clareza do que se deseja – pois o que pedir
pode ser manifestado. 

 

 

Lakshmi inclui tanto a abundância espiri tual como abundância

no plano físico. Compaixão, amor materno, simpatia, f luxo

constante de sabedoria espiri tual, providos pela força divina

estão incluídos em seus princípios.

Om Shr im Maha
Lakshmiye i  Swaha



Lakshmi  quer dizer, em sânscrito, a energia da abundância. 

No geral, considera-se a abundância como sendo mera

prosperidade, mas é muito mais que isso. Essencialmente, o

signif icado é toda e qualquer forma de abundância. Pode ser de

amigos, de comida, bens materiais, saúde, boas relações entre

a famíl ia, etc.

 

O estado supremo da abundância é o amor.

É extremamente importante a intenção que cada um coloca em

sua prática do mantra. Portanto, não se esqueça de definir

exatamente o que signif ica abundância para você antes do

começo da prática.

 

“A prática de um mantra sempre energiza os chacras, mas a

maneira como a energia vai se manifestar no corpo e na mente

da pessoa depende da força determinada do comando que ela

emite enquanto intenções conscientes e subconscientes.”



L IMPANDO PARA PROSPERAR
 

É vital que possamos nos l ivrar da bagagem que obstrui nossas

vidas. Precisamos jogar fora o que não usamos mais, criar o

vácuo para vir o novo. Colecionar l ivros que nunca leu, roupas

para, quando emagrecer, usar novamente, lamentações e

frustrações do passado - quinquilharias consomem energias

necessárias para construir coisas novas. 

A vida é um processo contínuo de purif icação.

 

Devemos l impar a casa, a gaveta, a mente e o coração. 

Cada fase exige renúncia. A eliminação tem duas f inalidades,

que é a de l ivrar você do que está errado e expandir as suas

virtudes. Deixamos, em nossos corpos, chakras e aura,

bloqueios e amarras que precisam ser l iberadas.

 

Os banhos energéticos são uti l izados desde os primórdios da

humanidade para l impar a aura, combater males espiri tuais e

doenças. Nos ajudam a eliminar as energias negativas e são

maravilhosos para renovar a alma. É uma excelente maneira de

elevar a frequência de nossa energia de maneira imediata. 

Os banhos nos ajudam em diversas áreas da vida, melhorando

o astral, l impando e protegendo nosso campo áurico.



Podemos macerar as plantas em água morna, fazendo

nossos pedidos enquanto amassamos as folhas ou f lores;

Com as ervas secas ,  fervemos 2 a 3 l i tros de água,

desligamos o fogo e colocamos as ervas, deixando em

infusão por 10 minutos;

Se forem frescas ,  jogamos as folhas ou ramos.

Você ainda pode usar óleos essenciais ,  nunca

ultrapassando 1 gota de cada e sempre diluindo em 1 colher

de Álcool de Cereais antes de misturar ao banho.

Existem várias maneiras de preparar um banho com ervas e
plantas:

Cada planta tem uma determinada quantidade segura para o
uso. Siga sempre as quantidades das receitas para não se
machucar.

Tome seu banho de higiene e logo após jogue a infusão, já
em temperatura apropriada para o banho, do pescoço para
baixo.
Coloque as ervas que sobraram no verde, agradecendo.

 

Vamos l impar bem nossa energ ia através dos
banhos - faça essa prática 3 d ias consecut ivos.

Você pode escolher o de sal ou o de ervas.
Também pode usar sal nos do is pr ime iros d ias e,

no terce iro, f inal izar com o de ervas.
 



banho de sal grosso
 

O banho de sal grosso é excelente para descarregar a energia

densa e negativa. O banho de sal grosso leva um pouco de

energia prânica também, devendo ser feito quando sabemos

que vamos ficar em casa e, de preferência, na parte da noite.

Sempre que tomarmos banho de sal grosso, devemos tomar

uma ducha e t irar o sal do corpo. Os banhos de sal grosso são

indicados por apenas três dias consecutivos, não mais do que

isso. O sal, basta um punhado que caiba na palma da mão.

Coloque numa jarra, preencha de água morna e banhe-se do

pescoço para baixo.

 

 

 

banho de Ervas
 

Escolha até três ervas frescas ou secas para os banhos

diários. Dentre elas: alecrim, lavanda, manjericão, folhas de

goiabeira, arruda, guiné, anis, folhas de café ou losna. Para

fazer o banho, ferva água, coloque as ervas frescas ou secas,

desligue o fogo e abafe com uma tampa. Depois de esfriar,

banhe-se do pescoço para baixo.



3 ramos de manjericão;

1 rosa branca.

Passado os três dia de faxina, vamos fazer mais três dias de

banhos para a abertura da prosperidade:

Para fazer o banho, ferva três l i tros de água, coloque os três

ramos de manjericão e uma rosa branca na água fervente,

desligue o fogo e abafe com uma tampa.

Depois de esfriar, banhe-se do pescoço para baixo

mentalizando tudo que você quer atrair.



cr ista is
 

Cristais que não podem faltar na sua casa para a Proteção e

para manter a Energia Elevada:

 

- Ametista;
- Hematita;

- Turmalina Negra;
- Ônix;

- Quartzo Branco;
- Quartzo Fumê;

- Selenita.
 

Não esqueça de sempre l impá-los e usá-los apenas durante o

dia! Se você não sabe como manter seus cristais l impos, veja

meu vídeo no YouTube, onde eu explico como fazer!

https://www.youtube.com/watch?v=41wrtHFS3ps&t=3s


JAN INNE HERRLE INN
 

Escritora, taróloga, Master Reiki, terapeuta integrativa,

empresária e cantora.

Há muitos anos dedico-me ao estudo e à prática de vivências l igado ao

campo da espiri tualidade em conexão com a Natureza.

Através de cursos, imersões e atendimentos viso integrar o indivíduo com

suas potencial idades, restabelecendo e equil ibrando sua energia vital,

propiciando o autoconhecimento, bem-estar e alegria de viver.

 

Ministro os cursos: Formação Master Reiki, Curso de Cartas de

Lenormand, Afrodite-se - Curso de Magias do Amor e Escola de

Espiritualidade e Terapias Naturais.

Facil i tadora do Círculo para Mulheres, que visa o resgate da

espiritualidade e do poder do feminino.

Compositora e cantora com shows nacionais e internacionais.

Gravei o cd "Asgard" de músicas para meditação.

 

Me acompanhe nas redes sociais e saiba mais informações pelo meu site!

@janinneherrleinn - janinneherrleinn.com

http://www.instagram.com/janinneherrleinn
http://www.janinneherrleinn.com/

