
 

 

 

Há muitos anos iniciei uma busca pessoal com o objetivo único de 

melhorar a minha vida. Eu estava em um relacionamento ruim, em um 

emprego difícil e me sentindo sempre “carregada” e infeliz.  

Eu queria me sentir bem, segura e alegre. Queria ter uma vida plena e 

me sentir em paz.  

Iniciei, então, uma jornada sem volta. Quando se toma um caminho da 

consciência não é possível ser quem éramos antes.   

Durante mais de 10 anos muita coisa na minha vida mudou e encontrei, 

em várias religiões, gurus e, por fim, no Ho’oponopono e na Física 

Quântica um mesmo ponto em comum: somos 100% responsáveis pelas 

nossas vidas e pela nossa realidade.  

Eu não podia, então, lamentar. Tudo que estava mudando, tanto por 

minha escolha quanto sem que eu quisesse (conscientemente) era de 

minha inteira responsabilidade.  

Portanto, uma única pergunta deve ser feita quando desejamos 

conquistar algo: eu desejo assumir o controle da minha vida e tornar-me 

o capitão da minha alma ou desejo viver conforme esperam de mim e 

de acordo com os padrões já estabelecidos?  

Faço essa pergunta para deixar claro que não existe em lugar algum 

algo que não seja realizado sem uma ação.  

Mesmo quando buscamos outro para fazer algo por nós, somos nós que 

damos o 1º passo. E mesmo que façam algo a nosso favor ou contra 

nós, somos nós que estabelecemos uma relação com alguém que de 

alguma forma gerou o que essa pessoa nos fez (boa ou ruim). Somos 

nós, sempre cada um de nós, que agiu em algum momento e gerou 

uma reação à ação.  

 

 

Ritual de Manifestação Ancestral 



 

Como o ritual funciona 

Para o ritual aqui proposto a ideia é justamente aproveitarmos a reação 

de uma ação. Faremos isso promovendo a conexão entre a mente 

consciente (que gera a ação) e a mente inconsciente (que irá gerar a 

reação ou o resultado que desejamos).  

Para isso, precisamos, primeiramente, escolher o que queremos 

manifestar. Ao realizarmos o ritual, ocorre uma conexão entre o 

consciente e o inconsciente. Não percebemos quando isso ocorre, mas 

a comunicação se faz e acessamos o nível da Intuição, que recebe 

nosso pedido. Quando meditamos e temos novas ideias ou nos 

acalmamos a ponto de pensar em como resolver um problema, é este 

o nível que acessamos.  

 O nível da Intuição (ou o seu Eu Superior) então se comunica com o 

nosso Ponto Zero – ou à nossa Divindade. E quando nosso desejo chega 

até a Divindade não há impedimento para conquistarmos o que 

desejamos. Nosso pedido se manifestará em algum momento – e não 

devemos nos preocupar com o como isso ocorrerá, pois essa é uma 

tarefa do Universo.  

Peço, enfim, que você leia todo o ritual e realize todas as atividades 

propostas. E lembre-se sempre: quando manifestamos algo que 

realmente desejamos apenas nos abrimos para receber o que já é 

nosso.  

 

Prepare-se agora para se unir ao Universo para 

conquistar aquilo que você deseja através do Antigo 

Ritual de Manifestação.  

 

 



 

Passo 1 – Tenha clareza do que você deseja 

Como um desejo é mais facilmente acessado pelo nível da Intuição? 

Quando ele já está lá. Portanto, quando sabemos o que desejamos, 

esse “saber” já indica uma conexão com a Intuição e nossa mente 

consciente.  

Entretanto, nem sempre sabemos o que queremos, com exceção, 

muitas vezes, de conquistas materiais (Atenção: conquistas materiais 

também podem entrar no Ritual e podem ser obtidas através dele. 

Afinal, elas também são direito divino e podem – e devem ser 

manifestadas).   

Então, vamos estabelecer alguns passos para sabermos quais são os 

nossos desejos e é importante que tenha um pouco de tempo para 

realiza-los.  

Um momento sozinho e em silêncio é essencial para que você possa 

acessar você mesmo. E se sua mente estiver muito barulhenta, você 

terá mais dificuldade para ouvir o que está sendo intuído.  

Para isso não há necessidade de se estar parado, como em uma 

meditação. O silêncio não precisa ser estático. É possível estar em 

silêncio caminhando, mexendo com a terra, limpando a casa ou 

tomando um banho. Também podemos ficar em silêncio através da 

meditação, fazendo algumas poses de ioga ou observando algo na 

natureza.  

A escolha é sua. O importante é não haver interferências e você 

controlar sua respiração. Busque ter consciência da forma que você 

está respirando e sempre que perceber que você se distanciou do 

momento presente, não se aborreça. Apenas volte para o momento e 

continue a respirar.  

Uma vez que você definir o que você deseja mentalmente, passe para 

o passo 2.  

 

 

 



 

Passo 2 – Estabeleça um compromisso com você mesmo 

O Antigo Ritual de Manifestação exige que você aja por 5 dias 

consecutivos para conquistar o que você deseja. Ele tomará um 

pequeno espaço do seu tempo. Ele exigirá que você esteja 

concentrado e conectado com o seu desejo.  

Você está comprometido a isso?  

Se sua resposta foi sim, então agora é a hora de escrever um breve 

compromisso com você mesmo. Mas não para o seu Eu consciente, 

mas sim, para o seu Eu Intuitivo ou Eu Superior.  

Esse compromisso pode ser escrito da forma que você preferir. Na 

página seguinte, deixamos apenas uma sugestão para ser utilizada por 

quem assim desejar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Querido Eu Superior,  

Você é maravilhoso e eu te amo.  

Saiba que estou decidido a manifestar aquilo que 

desejamos. Sei que sou responsável pela evolução do meu 

Espírito e tenho levado a sério meu plano de melhorar a 

minha vida.  

É por isso que assumo comigo mesmo e com você o 

compromisso de realizar esse ritual pelos próximos 5 dias. 

Meu objetivo é conquistar a vida que desejo e permitir 

que você atue através dos meus atos. 

Eu hoje abro o meu coração para as possibilidades que o 

Universo tem para me oferecer e entrego minha total 

confiança ao divino processo de manifestação.  

Com o espírito da magia, celebração e alegria, permita 

que eu comece meu Antigo Ritual de Manifestação e 

que a energia brilhe durante todo o caminho.  

Com todo o meu amor,  

     _____________________________________________ 

        

 



 

Passo 3 – Escreva 5 frases de gratidão para aquilo que  

você deseja manifestar 

A gratidão é um exercício transformador. Quando somos gratos, 

aceitamos o que já temos e nos abrimos para receber mais.  

E quando nos sentimos gratos por algo que desejamos manifestar, 

entramos em conexão com o Universo como se já tivéssemos recebido 

o que desejamos e o Universo preenche essa gratidão com o nosso 

desejo. 

Portanto, neste momento, escreva 5 frases que demonstrem sua 

gratidão por ter conquistado o que você desejou (Caso você tenha 

dúvidas de como fazê-lo, seguem algumas sugestões na página 

seguinte). 

1. _________________________________ 

___________________________________ 

2. _________________________________ 

___________________________________ 

3. _________________________________ 

___________________________________ 

4. _________________________________ 

___________________________________ 

5. _________________________________ 

___________________________________ 



 

Alguns exemplos 

Sinto-me grato por ter encontrado o amor da minha vida.  

Universo, muita gratidão por eu ter conquistado o emprego 

que desejava.  

Sinto-me alegre e grato por ter conseguido superar meu 

problema de saúde.  

Muita gratidão por eu ter conquistado o contrato que 

desejava.  

Algumas dicas 

 

Sempre escreva as frases no presente, como se você já tivesse recebido 

o que desejava.  

Escreva 5 frases que lhe causem uma emoção positiva. Se você se sentir 

mal, o Universo irá corresponder ao seu sentimento e não ao seu desejo.  

Passo 4 – Escolha uma frase de gratidão 

Agora que você já escreveu suas frases, escolha a que melhor 

representa a gratidão que você sente por aquilo que você deseja 

manifestar. Ela será a frase do seu ritual.  

 Passo 5 – Inicie o ritual de manifestação 

Agora que você já sabe sua frase, prepare-se para utilizá-la no processo 

de manifestação. Para isso, você precisará se dedicar ao ritual por 

alguns minutos durante 5 dias. É importante que nesse momento você 

possa acalmar sua mente e entrar em conexão com o seu desejo para 

que sua vibração seja a de gratidão pela sua conquista. 

Durante 5 dias, a frase escolhida por você deverá ser escrita 55 vezes.  



 

Dessa forma unimos a gratidão, o sentimento e a ação, fechando um 

poderoso ritual de manifestação. Durante o processo, entregue-se a ele 

e permita que as palavras sejam escritas com a confiança de que seu 

Eu Superior está agindo através de você, auxiliando na conquista de 

algo que já lhe pertence.   

Na página seguinte disponibilizo o material para você organizar seu 

registro, caso assim deseje.  

Para finalizar, gostaria de dizer que sou grata por compartilhar este 

Ritual com vocês. Quando ele chegou até a mim eu soube 

imediatamente que ele pertencia a todos que desejam ter uma vida 

extraordinária. 

 Espero que ele leve até você o que já lhe pertence e que o que você 

manifestar traga bênçãos e luz para a sua vida.  

Namastê! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

13. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

14. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

15. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

17. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

19. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

21. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

22. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

23. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

24. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

25. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

26. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

27. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

28. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

29. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

30. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

31. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

32. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

33. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

34. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

35. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

36. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

37. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

38. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

39. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

40. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

41. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

42. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

43. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

44. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

45. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

46. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

47. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

48. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

49. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

50. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

51. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

52. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

53. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

54. ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

55. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

“O que está atrás e o que está diante de nós são coisas 

insignificantes em comparação com o que temos em nosso interior.”  

Ralph Waldo Emerson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


