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Introdução

Muitos me perguntam por que há mais de 35 anos busco 
trilhar caminhos mais leves e fluídicos. Respondo que, embora 
isso seja verdade, durante todo esse tempo venho desempenhan-
do atividades mais voltadas à ciência, participando, inclusive, 
de trabalhos de pesquisa que me exigiram muito estudo e de-
dicação e que me levaram, ao longo desses anos, a trabalhar em 
algumas universidades, ensinando e viajando pelo Brasil e pelo 
exterior a fim de divulgar essas pesquisas. Ainda assim, na maio-
ria das vezes, ao final de cada trabalho, independentemente de 
seu sucesso, restava um vazio, uma certa tristeza e apatia – para 
não dizer desinteresse – por tudo que fora conquistado. Assim, 
uma voz interior, uma necessidade imperativa me levou a deci-
dir encerrar ciclos, e, à medida que ia me  desvinculando de tudo 
que já não tinha mais sentido, um mundo novo descortinava-se 
à minha frente. Sim, quero trabalhar, experimentar e, por que 
não, pesquisar – mas, agora, com leveza, sem pressão, com tudo 
aquilo que a comunidade científica classifica como improvável e 
chama de Ciências Complementares ou Integrativas.
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Muito do conhecimento intuitivo ficou perdido na histó-
ria da humanidade, pois tudo aquilo que funcionava ou existia, 
mas que não podia ser compreendido ou comprovado cientifi-
camente pela mente racional, foi sendo relegado às chamadas 
Terapias Fluídicas, Holísticas ou Místicas. Portanto, um grande 
desafio descortinava-se diante de mim: largar o certo e já con-
quistado e adentrar no mundo das incertezas. A princípio, pen-
sei que esse caminho seria solitário, mas, para minha surpresa, o 
próprio mundo acadêmico, sabendo de minhas pesquisas, vol-
tou a me chamar, agora para ensinar tais terapias complemen-
tares e integrativas em cursos de nível superior, demonstrando 
que uma nova forma de ver e sentir está se formando.

Não tive outra alternativa. Mesmo considerando-me ape-
nas aprendiz, resolvi aceitar voltar ao mundo acadêmico, ensi-
nando aquilo que já vinha há muito estudando, experimentando 
e desenvolvendo. Foi um agradável desafio, que imediatamente 
assumi com muito amor. No entanto, ao final desses cursos, 
avulsos e regulares, sempre vinha a clássica pergunta: onde bus-
car uma bibliografia com bons fundamentos sobre esses assun-
tos? Sempre fiquei devendo mais referências, inclusive eu mes-
ma encontro muita dificuldade devido à existência de pouca ou 
quase nenhuma bibliografia a esse respeito.

Inspirada pelos meus queridos e presentes editores da Be-
souroBox, fui desafiada com a proposta de escrever uma cole-
ção cujo nome seria Alquimia de uma Jornada, com livros que 
abordariam temas que são muito buscados, mas sobre os quais 
o mercado ainda é pobre de boas referências, com o objetivo de 
contemplar desde pessoas que gostam, têm afinidade e querem 
aprofundar-se nesses temas, até os bancos universitários, que 
carecem quase que totalmente de material específico. Assim, 
tal coleção seria como um resgate de uma jornada alquímica, 
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transmutadora do que sempre esteve presente na vida do pla-
neta Terra: os processos fluídicos das terapias físicas, mentais e 
espirituais.

Quando me foi feita essa proposta, imediatamente lembrei-
me de Rudolf Steiner, que somente após os 63 anos  sentiu-se 
livre para certas revelações espirituais e holísticas que antes não 
pudera e não se permitira vivenciar, e muito menos assumir e 
divulgar. Suas corajosas e sábias afirmações abriram espaço para 
a retomada dos estudos e pesquisas do que até então era classi-
ficado como mistério. Iluminando conhecimentos herméticos, 
desvelando a crosta do cientificismo, trazendo para a humani-
dade a renovação das antigas correntes filosóficas e científicas e 
uma nova forma de olhar e experienciar sem medos ou pudores 
acadêmicos, Steiner tinha o objetivo de oportunizar às pessoas 
novos focos, novas posturas, retomando com leveza, entrega, 
simplicidade e fé aquilo que sempre existiu: o poder de buscar a 
força energética eletromagnética, a Energia Vital, que mobiliza 
cada ser dentro de si. Decidi, então, seguir o que Steiner dizia: 
Chega de buscar fora, o caminho é interno.

Este livro, Cromofluidoterapia, toques quânticos através das 
luzes e cores, é o quarto da coleção que me comprometi a escre-
ver. Venho buscando ter sempre luz e discernimento suficientes 
para acessar com clareza arquivos da Sabedoria Cósmica através 
do conhecimento que sempre existiu e que sempre esteve à nos-
sa disposição, mas para o qual estávamos cegos por acreditar que 
primeiro teríamos que ver para depois crer. Agora, com tranqui-
lidade, entrego-me a toda esta energia que flui, dedicando-me à 
concretização desta coleção, conectada com minha consciência 
intuitiva e com meu coração.

Permito-me uma mudança na forma de abordar os temas 
que já venho desenvolvendo. A cada livro publicado, sinto não 
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ser a mesma. Uma transformação importante e abençoada vem 
acontecendo em minha forma de ser e escrever. Utilizo o conhe-
cimento adquirido com mais entrega e humildade, pois acredito 
que não sou um eu que sabe, mas sim um eu que se conecta e 
busca, e tenho certeza de que não estou sozinha nesta jornada 
alquímica.

Para meus leitores que já me conhecem e também para os 
que estão chegando, saibam como verdadeiramente sinto e sou. 
Permitam-me compartilhar algo pessoal. No momento em que 
decidi trabalhar no projeto de escrever esta coleção, começa-
ram a surgir dificuldades, problemas profissionais e familiares, 
os chamados golpes do destino, imprevistos trágicos, muitas vezes 
acarretando tristeza e dores que me afastavam por vários dias, 
semanas e meses de meus propósitos. Foi quando uma amiga 
falou:

– Muitas vezes, as forças espirituais nos guiam de forma 
misteriosa para situações críticas, para tomarmos consciência de 
padrões viciosos. Antes de iniciar uma caminhada, temos que 
encerrar ciclos, pois não podemos andar tendo pela frente mui-
tas encruzilhadas e carregando muita bagagem. 

Assim, durante a elaboração dos livros para esta coleção, 
tais dificuldades deixaram-me sem força e energia para seguir 
escrevendo. No entanto, sempre me vinha o pensamento de que 
temos que interpretar esses momentos complicados como opor-
tunidades de alinhamento com o caminho correto e verdadeiro, 
de sair de encruzilhadas e caminhos paralelos para tomar a es-
trada com mais alegria e luz, seguindo com fé e muito amor em 
direção à nossa missão, ao que viemos verdadeiramente realizar.

Aprendi com meu companheiro, com quem estou há quase 
50 anos, que ser forte é ser coerente. Devo buscar me impor sobre 
as circunstâncias da vida que surgem e me bloqueiam,  mantendo 
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a clareza sobre o que significa ter uma meta de vida. Entendi 
que, se eu não estiver atenta e focada, vou me distanciando, pro-
crastinando, sentindo tristeza, insatisfação, depressão. Então, 
surgem imprevistos e problemas de fora para me “parar”, para 
que eu não tenha tempo de olhar para minha verdadeira missão 
e escolher que caminho seguir, tendo a coragem de dizer não 
àquilo que pode me afastar dele. Dizer “não contem comigo por 
algum tempo” é algo que, para mim, sempre foi muito difícil. 

Na verdade, são muitas as metas-missão que tenho tido ao 
longo de minha trajetória – uma delas é esta coleção –, e venho 
realizando-as a curto, médio e longo prazo. Comecei a me prio-
rizar, criei o hábito de realizar as pequenas metas do cotidiano 
com um foco mais pessoal, realizando coisas para mim, como 
dormir mais ou acordar de madrugada para ler, escrever ou sim-
plesmente meditar; me permiti comprar, sem culpas, mais livros 
do que teria espaço para guardar e tempo para ler, deixei dietas 
de lado, passei a trabalhar sempre com chocolate meio amargo 
ao lado, enfim, venho me respeitando, me amando e tentando 
conduzir com mais cuidado o meu veículo físico, onde por ora 
habita minha alma, cada dia mais feliz e realizada. Entendi que, 
se eu tiver essas ações cotidianas bem resolvidas no âmbito pes-
soal, posso me abrir para as metas a médio prazo.

Problemas com família, amigos e trabalho são questões que 
sempre se repetem. Por isso, agora, busco manter os relaciona-
mentos bem resolvidos e vivenciá-los sem assumir o que não me 
compete. Entendi que os problemas, as dificuldades, as doenças 
ao longo desta nossa jornada existencial são muitas vezes ferra-
mentas para nos erguer, desenvolver nossa coragem, nos ensinar 
a ter confiança, fortificar nossa fé, nos dando a sensação de se-
gurança interior, e quando nos sentimos assim, mesmo estando 
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na eminência de um terremoto, no limiar de uma tragédia, no 
rescaldo de um tsunami, mantemos nosso estado de calma, fé e 
tranquilidade. 

Será que é tão simples assim? Muitos dirão que falar é fá-
cil, mas chega um momento em que temos que assumir o que 
nos propomos, focar e ir em frente. Foi o que fiz. O mundo 
 continua, a vida continua, os ciclos se repetem e tudo é repa-
rável, num eterno retorno. Tive que aprender a olhar através e 
além dos problemas e possíveis tragédias, que muitas vezes me 
abateram, mas nada é para sempre. Hoje sei, e como sei, que 
tudo neste mundo é regido pela impermanência.

Esses fatos me auxiliaram a compreender melhor o meu 
real propósito na vida. Permiti-me estar aberta para novas situ-
ações, como quem é recebida com boas-vindas quando chega a 
algum lugar, vi com mais clareza as inúmeras possibilidades que 
surgiram, os caminhos que se abriram, passei a compreender e 
analisar cada um dos acontecimentos, especialmente durante a 
escrita deste livro, quando tive que decidir como agiria com fa-
miliares muito queridos e amigos próximos.

Na maioria das vezes, nós mesmos, na ânsia de termos a 
aprovação, a admiração e a gratidão dos outros, fazemos de tudo 
para satisfazê-los. Mas aprendi que não temos que agradar a to-
dos, nem mudar nosso jeito de ser e agir para ser o que os outros 
esperam de nós. Agora, meu Eu verdadeiro, em sã consciência, 
não precisa mais entrar nesse jogo; está livre para tomar atitudes 
mais produtivas, evolutivas, verdadeiras. Com leveza e alegria, 
vou me desenvolvendo e atuando neste palco da vida, sem me 
sentir sugada ou até mesmo ridícula, como alguns familiares di-
zem: “Cuidado com tua imagem, estás muito colorida, ou mo-
nocromática”, quando visto dos pés à cabeça a mesma cor, em 
tons sur tons.
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Pois bem, agora me permito assumir minhas cores e formas 
“descombinadas” de roupas que uso, esta sou eu, e gosto de usar 
muitas cores. Afinal, como veremos neste livro, cores e luzes são 
importantes para nossa saúde física, mental e espiritual, esta úl-
tima principalmente, pois os amados Mestres Ascensionados, 
através dos sete Raios de Luz e Cor, nos orientam e abençoam.

Aprendi que assumir essa postura não é esquisitice ou 
 egoísmo – é sabedoria. Só posso apoiar e auxiliar o outro a partir 
do momento em que meu eu está feliz, pleno, seguro e nutrido. 
Só posso dar aquilo que já possuo em minha essência atual, e 
atualmente sou uma mulher feliz e realizada.

A cada dia me tornei mais consciente desta nova postura 
de vida. Tomei minha vida nas mãos e decidi o que queria fazer 
daqui para frente, tudo foi ficando claro, me senti entusiasmada 
por tomar caminhos diferentes, e as expectativas, antes confusas 
e sem sentido, de repente se tornaram claras, compreensíveis. A 
sensação de liberdade sem culpa é incrível. 

Esta minha nova atitude fez com que eu me abrisse para 
novas amizades e relacionamentos, cuidando para não mais ali-
mentar dependências e apegos; estabeleço limites saudáveis para 
que meu eu seja prioridade. Isso me possibilitou novas chances 
de experimentar, criar, ter mais qualidade de vida, liberdade e, 
por incrível que pareça, agora, ao invés de ajudar uma ou duas 
pessoas, posso, com meus livros, cursos e psicoterapias breves, 
auxiliar uma grande quantidade de pessoas de forma mais sadia 
e com mais sabedoria, sem apegos e sem criar dependências. 

Portanto, escolhi desenvolver e compartilhar mais essas 
minhas novas habilidades de ser e sentir. Sinto-me feliz comu-
nicando meus conhecimentos e insights, agora com segurança e 
convicta da experiência adquirida ao longo de minha vida atual, 
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e quiçá de vidas passadas também. Acessando a Sabedoria Cós-
mica, reconheço publicamente que, sim, sou auxiliada por guias, 
mentores e anjos protetores, e a cada dia me torno mais cons-
ciente de que eu sou uma alma passando por esta experiência no 
corpo físico, e prometi a ela que desta vez não vou falhar nesta 
caminhada evolutiva. 

Agora, vamos ao quarto livro desta coleção. Três deles já es-
tão cumprindo sua missão nas prateleiras das melhores  livrarias 
no Brasil.
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Para falar sobre luzes e cores, vamos à Índia, conhecer um 
pouco mais sobre os dois grandes festivais hindus que lá acon-
tecem todos os anos: o Festival de Diwali, cujo preparo e cui-
dados envolvem toda a população meses antes de acontecer, e 
o Festival de Holi, que começa suas atividades e organização na 
antevéspera da festa e se prolonga por todo o dia seguinte.

No Festival de Diwali, os indianos festejam a vitória das 
luzes sobre as trevas. Os preparativos para este dia são muitos, 
e já começam um mês antes, quando a população limpa, arru-
ma e enfeita suas casas, ruas, lojas e templos com muitas luzes 
e guirlandas de flores. As mulheres vão às lojas para comprar 
lindos e coloridos sáris, que serão usados especialmente durante 
os  festejos.

No dia de Diwali, logo cedo, as crianças, vestindo roupas 
novas e coloridas, vão batendo de porta em porta, oferecendo 
bandejas cheias de doces e especiarias feitos com muito carinho 

Capítulo 1 
Um conto sobre Cromoterapia
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e esmero, e recebem pequenos regalos que os donos das casas 
preparam previamente; essa é uma forma de dar e receber as bo-
as-vindas dos vizinhos. Nesse dia tão especial, a Índia se inunda 
de luzes, os indianos vestem suas melhores roupas e vão aos tem-
plos com toda a família para agradecer a Krishna pela vitória das 
luzes sobre as trevas. Na capital, Nova Déli, ao entardecer, o céu 
é inundado pelo brilho dos fogos de artifício, que duram horas, 
até as estrelas aparecerem para espiar o que está acontecendo. O 
povo sai às ruas para dançar, cantar e confraternizar. 

O outro grande e famoso festival que acontece na Índia é o 
Festival de Holi, que também tem como tema a comemoração 
da vitória das luzes sobre as trevas, mas sua maior homenagem 
é direcionada agora às cores. Ele tem início na noite anterior ao 
dia do festival, quando em toda a Índia são feitas enormes fo-
gueiras para festejar e receber Holi, com suas cores fortes e vi-
vas, cujos cânticos e danças em torno do fogo estendem-se noite 
adentro. Não podemos falar do Festival de Holi sem mencio-
nar as alegres e divertidas brincadeiras e lançamentos de tinta e 
água sobre todas as pessoas que saem para a rua. Ao amanhecer, 
quando os indianos alegremente vestem as roupas mais velhas 
que possuem (pois sabem que serão pintados e molhados da ca-
beça aos pés), pegam seus potes de tinta e saem em grupos para 
iniciar a alegre brincadeira de jogar cores uns nos outros, gritan-
do felizes:  Happy Holi! Nesse dia, os adultos permitem que sua 
criança interior brinque solta e feliz, sem restrições e cuidados. 

Para os brasileiros, o Festival de Holi pode ser visto como 
um verdadeiro carnaval. Já o Festival de Diwali assemelha-se ao 
Natal cristão, quando, um mês antes, as pessoas enfeitam as ca-
sas com luzes coloridas, trocam presentes, vestem suas melhores 
roupas e vão aos templos para rezar e agradecer. 
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Após todas essas lindas e ternas descrições, vamos dar uma 
espiadinha nos bastidores desses grandes festivais, cujos prota-
gonistas são as luzes e as cores. Captei um conto durante uma me-
ditação num Ashram na Índia, e compartilho aqui com  vocês. 

Nossa história tem início quando, certa vez, as cores se 
reuniram dias antes de seu festival para organizar os detalhes 
e começarem os preparativos para sua festa. Foi então que elas 
se deram conta de que, para o Festival de Holi, poderiam sim-
plesmente buscar muita lenha e fazer uma grande fogueira com 
apenas um ou dois dias de antecedência, e que no próprio dia 
da festa, sem muito envolvimento, seria possível arranjar alguns 
potes de tinta e roupas velhas. Concluíram, então, que apenas 
esses pequenos preparativos seriam mais do que o suficiente 
para terem uma festa para Holi. 

Enciumadas, começaram a estabelecer comparações entre 
as duas festas. Faltando ainda um mês ou mais para o Festival de 
Diwali, as pessoas já tinham começado a arrumar e limpar suas 
casas, a enfeitar as ruas e templos com luzes, as mulheres ha-
viam comprado sáris novos, as crianças se comportavam e felizes 
brincavam com pequenas lanternas de luz, compradas pelos pais 
especialmente para aquele dia. Todas as famílias iam, lindas e 
perfumadas, para os templos, e organizavam mesas em suas ca-
sas, belamente decoradas para banquetes, para juntos festejarem 
e agradecerem a vitória das luzes sobre as trevas.

 E as cores, insatisfeitas e enciumadas, lembraram, ainda, 
que o Festival de Holi nem mesmo as homenageava, pois era 
mais uma vez festejada a vitória das luzes sobre as trevas. Cada 
vez mais irritadas, questionavam: por que não havia a vitória das 
cores? Por que os indianos, para o Festival de Holi, reservavam 
suas roupas mais velhas, não limpavam nem arrumavam suas 
casas ou as ruas? Até mesmo as lojas fechavam para não serem 
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inundadas e sujas com os jatos de tinta e água. Por que não havia 
trocas de presentes? Apenas uma grande fogueira era acesa para 
alegria e deleite de todos, e quem mais brilhava e fazia a alegria 
dos indianos era a luz do fogo. Novamente, as luzes recebendo 
mais atenção do que as cores. 

Depois de catalogarem e anotarem todas as suas queixas, 
as cores foram em busca de Vishnu para apresentarem suas 
considerações e fazerem um pedido. Foram ouvidas e atendi-
das por Vishnu, que imaginava, entre divertido e curioso, como 
seria este Festival de Holi – já uma tradição milenar na Índia 
– transformado e adaptado segundo os pedidos das cores, que 
eram suas principais protagonistas, sendo suas reivindicações as 
seguintes:

Em primeiro lugar, todos os indianos teriam que iniciar os 
preparativos para Holi um mês antes e usar as tintas ao invés de 
jogá-las uns nos outros, pintando as casas, fachadas, alamedas, 
enfim, precisavam deixar tudo muito lindo e colorido. Em se-
gundo lugar, para o dia do festival, todos deveriam ter roupas 
novas, coloridas e bonitas. Elas resolveram manter a fogueira, 
pois também gostavam de dançar e cantar ao redor do fogo. Para 
garantir que a festa seria somente das cores, pediram a Vishnu 
que mantivesse as luzes afastadas durante todo o festival, pois, 
se elas aparecessem, os indianos iriam se dividir em homenagens 
a elas também, e as cores queriam um festival somente delas. 
Vishnu, entre divertido e apreensivo, concordou com tudo. 

Chegou a antevéspera do Festival de Holi. As famílias 
 indianas acenderam a tradicional fogueira, em cujas chamas se 
 refletiam as cores, projetando nuances e intensificando a colora-
ção das lindas roupas que usavam. Dançaram e cantaram  felizes 
até a madrugada. Depois foram dormir, ansiosos pelo amanhe-
cer, para recomeçarem o Festival de Holi oficialmente, agora 
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com tudo já colorido e pintado, ruas e alamedas preparadas com 
 antecedência. Iriam vestir suas roupas novas e coloridas, sairiam 
para as ruas lindamente decoradas e iriam ao templo orar e agra-
decer a Krishna pela vitória das cores sobre as trevas.

O dia estava amanhecendo, e nos bastidores desta história 
algo estava acontecendo. As cores acordaram assustadas. Onde 
estava o sol, que não aparecia no horizonte? E se ele não apare-
cesse, como iriam conseguir festejar e ver tudo que havia sido 
preparado? A maioria dos indianos permanecia adormecida, 
as trevas cobriam tudo. Desesperadas, as cores chamaram por 
Vishnu, que de longe assistia a tudo.

– Vishnu, faça o sol aparecer! Como poderemos festejar 
sem ter a luz do sol para ver tudo que preparamos? 

Vishnu respondeu:
– Não posso trazer o sol, pois ele sempre é acompanha-

do pelas luzes do dia, e vocês me pediram para manter as luzes 
 afastadas. 

Nesse momento, as cores se deram conta de que elas só eram 
vistas e admiradas devido ao brilho dos raios de luz que gentil-
mente as iluminavam e refletiam suas lindas cores. Envergonha-
das, pediram humildemente perdão às luzes e as  convidaram 
para que, daquele dia em diante, sempre estivessem presentes e 
fizessem parte como convidadas de honra do Festival de Holi. 

Com esse conto, podemos concluir que, para fazermos a 
diferença no planeta, para brilharmos, não é necessário apagar 
a luz de nossos companheiros de caminhada, pois o sol sempre 
nasce e ilumina indiscriminadamente a todos.


