


“A Importância de Nossos Pais
para o Autoconhecimento“



Nossos Pais funcionam como um Portal

para uma nova oportunidade de evolução.



Sabemos que tudo tem uma razão de existir.

Então a escolha de nossos Pais não poderia ser 
diferente.



Afinidade Energética

• A Lei da Afinidade é uma das mais respeitadas do 
Universo.

• Ela espelha a sinceridade da alma.

• Como isso acontece?



Todos nós temos um corpo energético que nos 
caracteriza.

• Semelhantes atraem semelhantes;

• Vibram na mesma frequência.



A evolução é individual, mas precisamos de 
experiências com afinidades energéticas para perceber, 
através do outro, o que precisa ser melhorado em nós.

A conexão entre os seres pode se expressar em 
afinidades de pensamentos, sentimentos e crenças, ou 
pode gerar tendências quase que opostas.



Energia Feminina e Energia Masculina

Cada um de nós tem energia feminina (Yin) e energia 
masculina (Yang) dentro de si.

Para homens e mulheres a energia feminina representa a 
nossa parte mais profunda e sábia, que se comunica 
conosco através da nossa intuição. Se não lhe prestamos 
atenção consciente, a nossa intuição tenta fazer-se ouvir 
através de sonhos, emoções e do nosso corpo físico.

A energia feminina é também a nossa capacidade de sentir, 
de dar e receber carinho, afeto e amor, de exprimir as 
nossas emoções e desejos.



O aspecto masculino em nós (homens e mulheres) 
representa ação, força de vontade, a nossa capacidade de 
pensar, de falar, de movimentar nossos corpos e de fazer 
coisas no mundo físico.



Durante nossa gestação e infância convivemos com o dia a 
dia de nossos pais.

Nesse período vivenciamos o necessário para seguirmos 
nosso caminho mais individualizados.



Passado   Presente   Futuro

Nós somos o presente.

Nossos pais (mãe e pai) representam o passado.

Nossos filhos representam o futuro.

Através dessa relação, temos a oportunidade de ser nossos pais 
melhorados e possibilitamos aos nossos filhos serem seus pais 
melhorados.



“... Deus usa a solidão, para ensinar a convivência. Usa a raiva, 
para mostrar o infinito valor da paz. Usa o tédio, para ressaltar a 
importância da aventura e do abandono.

Deus usa o silêncio, para ensinar sobre a responsabilidade das 
palavras. Usa o cansaço, para que se possa compreender o valor 
do despertar. Usa a doença, para ressaltar a bênção da saúde. 

Deus usa o fogo para ensinar sobre a água. Usa a terra, para que 
se compreenda o valor do ar. Usa a morte, para mostrar a 
importância da vida.”

(Paulo Coelho no livro “Manual do Guerreiro da Luz”)



“Minha dor é perceber 

Que apesar de termos feito tudo o que fizemos

Ainda somos os mesmos e vivemos

Ainda somos os mesmos e vivemos

Como os nossos pais...”

(Música “Como nossos pais”, de Belchior, cantada por Elis Regina)



Amamos nossos pais

aceitando-os como são e 

reverenciando sua presença com gratidão.



Gratidão!

Lúcia Brasil

Astróloga


