
Meditação de Conexão com o Propósito de Vida 

 

• Respira profundamente e concentra-te na tua respiração... observa o teu corpo a 

respirar por si só...observa cada inspiração...e cada expiração... a partir deste 

momento, só a minha voz será relevante em termos sonoros...todos os restantes sons 

serão gradualmente insignificantes...distantes...apercebe-te agora do contacto entre 

o teu corpo e a superfície onde estás sentado...sente a tua barriga a relaxar...cada vez 

mais leve e solta... sente o teu peito a relaxar, cada vez mais leve e solto... os teus 

braços a relaxar, as tuas pernas a relaxar...leves e soltas... a tua cabeça, a ficar 

também muito...muito leve...todo o teu corpo relaxa...a tua respiração fica também 

cada vez mais leve e o teu corpo cada vez mais solto...leve como uma nuvem... 

• Começa agora por colocar a mão no teu coração, sentindo o seu bater, deixa-te ficar 

assim por algum tempo, sentindo o teu coração bater, sentindo o que te dá a vida… 

• Foca-te agora nos teus pés...observa e sente que a partir deles se vão prolongar umas 

enormes raízes, essas raízes vão penetrar o solo e firmar-se bem, chegando até ao 

centro da Terra, sente essas raízes a ancorarem-se nesse centro da Terra que pulsa e 

vibra numa enorme luz prateada que de tão intensa fica branca. Deixa agora que 

essa luz vá subindo, subindo...subindo até ao teu coração… no teu coração essa luz 

expande-se mais e mais…abrangendo todo o teu peito…e assim continua a subir…e 

à medida que essa luz sob vai fazendo-te sentir cada vez mais em paz, cada vez 

mais tranquilo. Sente agora como esse feixe de luz branca que se expande desde o 

centro da Terra, atravessando todo o teu corpo, iluminando-te desde os pés até à 

cabeça, sai pelo topo da tua cabeça e segue, subindo sempre, mais e mais… Deixa-

te guiar por essa luz, ultrapassando agora as fronteiras do corpo físico. Sobe com 

essa luz branca...segue-a...sobe com ela...e lá bem no topo imagina o centro do 

UNIVERSO… ao qual esse feixe de luz se vai ligar…Segue-o…segue-o… e liga-te 

a esse centro do UNIVERSO… Cria assim uma sinergia perfeita entre ti, o planeta 

TERRA e o UNIVERSO, sentindo-te em conexão com O TODO… 

• Visualiza agora como esse feixe luz que atravessa o teu corpo e te liga à Terra e ao 

Cosmos se expande a partir de ti de tal forma que gera uma enorme esfera de luz 



branca. Essa esfera de luz branca vai levar-te agora lá para o alto, bem para o alto… 

Nesta viagem o teu inconsciente vai criar uma experiência única para ti e muito 

especial, que te vai trazer as respostas, aquelas que procuras e o suporte que 

necessitas… Tu nasceste com uma missão para cumprir… Esta viagem vai permitir-

te encontrar o teu propósito de vida… Talvez te tenhas sentido perdido/a até então, 

sem saber qual era…Mas à medida que inspiras e expiras, vais ficando mais 

conectado/a e vais ficando com uma maior conexão com a tua sabedoria interior... 

Assim, poderás ir até ao momento em que vais conseguir ver o EU em que vais 

transformar-te, sabendo o que queres saber… 

• Imagina-te então num lugar no qual te sentes muito seguro, tranquilo e plenamente 

conectado com a tua sabedoria interior… Caminha ao longo desse espaço, sabendo 

que a cada passo estás a caminhar de encontro ao teu futuro… Segue confiante, em 

paz e certo de que estás no bom caminho…E assim vais - te aproximando cada vez 

mais do teu EU futuro que se encontra lá ao fundo dentro duma esfera de luz 

brilhante… Caminha, caminha, caminha… E ve-te, sente-te…   

• Agora estás já junto à enorme esfera de luz, entra nela...sente-te a passar para o 

outro lado...sente aí uma paz única, uma serenidade indescritível...junto do teu EU 

futuro, plenamente realizado e feliz por aquilo que é... Envia agora um feixe de luz 

do teu coração para o coração do teu EU futuro… e agora os vossos corações estão 

conectados e vai ser possível acederes a todas as informações que esse teu EU 

futuro tem para te mostrar…Abre-te ao que ele tem para te mostrar… Esse EU, és tu 

expandido…Sente o que ele te quer mostrar, neste momento todos os pormenores 

são importantes, está atento a eles… as mensagens, imagens, sons, cheiros, 

recordações, tudo tem significado…observa, sente o que surge… 

• Depois de teres vivenciado esta experiência, permite-te regressar, agora mais 

esclarecido… com outra verdade que irá iluminar o teu caminho… Sente-te agora 

mais em paz e conectado com a tua essência. E mesmo que as respostas não tenham 

surgido claramente, acredita que nos próximos tempos a nova verdade será mais 

evidente e vibrante em ti…  

• Diz então agora ao teu EU FUTURO: “Estou-te grato/a por me teres possibilitado 

esta experiencia, abraça-o se te apetecer e diz-lhe que vais regressar à tua vida agora 



em maior conexão com a sua verdade, agora mais iluminado, equilibrado, com um 

novo sentido de propósito…”  

• Sente desta forma uma plenitude maior, uma paz imensa, vibrando na integridade 

do teu SER, em conexão total com o seu EU FUTURO…  

• Nos próximos dias e semanas o teu propósito de vida vai sendo cada vez mais claro 

e evidente para ti… 

• E bem devagar vais deixando esse lugar, voltando ao momento presente… 

• Abandona a bola de luz onde se encontrava o teu EU FUTURO e vai-te vendo a 

descer, a descer para esta sala onde te encontras, regressa assim ao aqui e ao agora, 

de volta ao teu corpo físico, agora com um novo aprendizado, agora mais iluminado 

e mais conectado com a tua essência. 

• Quando sentires que é o momento poderás abrir lentamente os olhos e agradecer por 

esta maravilhosa experiência de conexão com a tua ESSÊNCIA.  


