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Tratamento Vibracional à Distância - TVAD
A doutrina: Umbanda Os Sete Reinos Sagrados
O Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde é um Terreiro de umbanda,
que fica localizado na cidade de Santos estado de São Paulo, que possui
como característica principal seguir as orientações de uma doutrina
umbandista denominada Umbanda Os Sete Reinos Sagrados.
A doutrina seguida pelo Núcleo Mata Verde foi inspirada pelos mentores
espirituais da casa e apresentadas de forma escrita, pela primeira vez,
através do livro Umbanda Os Sete Reinos Sagrados – Ícone Editora ,de
Manoel Lopes.
A doutrina dos sete reinos sagrados, como é chamada, possibilita o
desenvolvimento espiritual dos filhos do Terreiro e a segurança dos
trabalhos espirituais de atendimento aos necessitados que regularmente
procuram os trabalhos espirituais do Núcleo Mata verde.
Todo o ritual umbandista do Núcleo Mata Verde tem seus princípios
oriundos da doutrina dos sete reinos sagrados, que é uma orientação
direta do dirigente espiritual do Núcleo Mata Verde, o Caboclo Mata
Verde.
Além de orientar de forma segura o ritual seguido pelo Núcleo Mata
Verde, a doutrina dos Sete Reinos Sagrados amplia os horizontes daqueles
que se dedicam a estudá-la.
Foi através dos conhecimentos adquiridos pelo estudo e compreensão de
seus princípios que desenvolvemos no Núcleo Mata Verde a técnica
chamada de Arapé e agora a TVAD – Tratamento Vibracional à Distância.
É importante ressaltar que todos os conceitos apresentados pela doutrina
dos sete reinos sagrados, são inéditos e que tem como centro difusor o
Núcleo Mata Verde.
Embora seus conceitos sejam inéditos, da forma que são apresentados,
eles não desqualificam os conceitos milenares estudados pelas diversas

correntes espiritualistas dos diversos povos e culturas que já passaram
pelo nosso planeta.
TVAD – Tratamento Vibracional à Distância
O TVAD é uma técnica desenvolvida pelo Núcleo Mata Verde que tem
como finalidade o tratamento vibracional à distância.
O TVAD pretende obter o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual
de uma pessoa à partir das sete vibrações primordiais estudadas pela
doutrina dos Sete Reinos Sagrados.
O TVAD utiliza, entre outros conceitos, as sete vibrações primordiais:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tatá Pyatã
Yby Pyatã
Ybitu Pyatã
Y Puatã
Caá Pyatã
Abá Pyatã
Angá Pyatã

Estaremos neste estudo apresentando de forma pormenorizada o estudo
do TVAD.
Conceitos fundamentais
Como já mencionado o TVAD é uma técnica que busca oferecer o
equilíbrio das sete vibrações primordiais a uma pessoa que esteja
necessitando desta ajuda.
O tratamento é feito a distância por qualquer pessoa ou grupo que
conheça os fundamentos da doutrina dos Sete Reinos Sagrados e dos
princípios do TVAD.
O estudo do TVAD é fundamentado no conhecimento da Radiestesia, da
doutrina dos Sete Reinos Sagrados, do conceito de campo estrutural e
princípios de magia umbandista onde utilizamos velas e cristais que são os
elementos manipuladores das forças Tatá Pyatã e Yby Pyatã.

Radiestesia
Radiestesia é o nome moderno da ciência conhecida antigamente pelo
nome de Rabdomancia que significa:
rhabdos =vara
mancia = adivinhação
Adivinhação pelo uso de uma varinha de madeira.
Um dos elementos mais conhecidos da prática radiestesica é o pêndulo.
Podemos afirmar que a radiestesia é uma ciência milenar.
Numerosos pêndulos foram encontrados no Egito; no vale dos Reis.
Na china, 2000 anos antes de nossa era, os radiestesistas usavam essa arte
para encontrar fontes de água, minérios, e usavam também na
agricultura.
Roma foi construída sobre um lugar escolhido por um radiestesista
etrusco que determinou a zona de influências, favoráveis para a
implantação da cidade.
Cada exército romano tinha um pelotão de radiestesistas, que usando
varas de madeira detectavam fontes de água subterrâneas necessárias à
alimentação das tropas, enquanto os sacerdotes da Roma Imperial
preferiam usar o pêndulo.
Durante a Idade Média o uso da radiestesia foi confundido com as práticas
de magia negra e assim foi condenado pela inquisição, mas desde 1546,
instrumentos de madeira (forquilhas) são usadas novamente,
principalmente na exploração do subsolo em toda a Europa.
Qual o significado da palavra Radiestesia?
Modernamente se adotou a palavra Radiestesia para designar esta técnica
milenar.
Radiestesia é um termo que provém do grego (radius = radiações) e
do latim (aeshtesis = sensibilidade).
É comprovado cientificamente que todos os corpos emitem radiações na
forma de onda (vibrações) que nos rodeiam o tempo todo e de forma
contínua quer seja o corpo físico, ou o nosso cérebro e sistema nervoso.
Essas impressões ficam registradas no nosso inconsciente. Quando
entramos em sintonia com as ondas externas, o cérebro interpreta-as e
manda a informação daí resultante para o inconsciente.

Isso acontece na forma de ondas internas através da atividade
neuromuscular, o que provoca a reação externa em forma de movimentos
nos instrumentos radiestésicos.
Não temos a finalidade de oferecer um curso de radiestesia neste texto
sobre o TVAD, somente estamos apresentando alguns conceitos básicos
para aqueles que ainda desconheciam o uso do pêndulo ou outros
elementos para a identificação de vibrações existentes na natureza.
Atualmente os cursos, livros e o uso da radiestesia são comuns não sendo
difícil se aprofundar no assunto.
Ao final deste texto apresentamos uma bibliografia de alguns livros
utilizados como referência para este estudo.
No Núcleo Mata Verde formamos um grupo designado de GEAU – Grupo
de Estudos Avançados de Umbanda onde vários assuntos são estudados e
relacionados a Umbanda e principalmente a doutrina seguida pelo Núcleo
Mata Verde.
Alguns resultados são divulgados no blog de estudos que pode ser
encontrado no endereço www.blog.mataverde.org
O GEAU é o responsável pelo desenvolvimento da técnica apresentada
neste trabalho e designada de TVAD – Tratamento Vibracional à Distância.
Durante a preparação do grupo de TVAD estudamos a Radiestesia sob
vários aspectos:
História
Instrumentos utilizados
Princípios fundamentais
Escolas ( Mentalista e Materialista )
Gráficos
Uso na medicina
Radiônica

Embora o GEAU tenha se aprofundado nos estudos e tenha realizado
diversos exercícios com o uso dos instrumentos radiestesicos para a
programação e desenvolvimento da sensibilidade radiestésica o que
interessou ao grupo foi o uso do pêndulo para a determinação à distância
das carências vibracionais da pessoa.

Durante o estudo desenvolvemos alguns gráficos para auxiliarem na
pesquisa radiestésica e que estão disponíveis no Blog de estudos –
www.blog.mataverde.org
É importante resaltar que para a aplicação da TVAD utilizamos o pêndulo
somente para detectar quais as vibrações que se encontram em
desarmonia e que necessitam de equilíbrio.
O Pêndulo e as Sete Vibrações Primordiais
O uso do pêndulo é muito estudado e usado atualmente por vários
profissionais, é uma técnica que oferece resultados seguros.
Foi a partir deste conhecimento prévio da Radiestesia que optamos pelo
uso do pêndulo para detectar as Sete Vibrações Primordiais apresentadas
pela doutrina umbandista seguida pelo Núcleo Mata Verde.
Portanto dentro do uso da TVAD utilizamos o pêndulo com a finalidade
especifica de determinar a desarmonia ou carência das sete vibrações
primordiais, não utilizamos na TVAD outros métodos ou técnicas
tradicionais da radiestesia e da radiônica.
O que são as sete vibrações primordiais?
As Sete Vibrações Primordiais são vibrações extra-físicas geradas pelos
Sete Reinos Sagrados.
Embora estas sete vibrações, sejam de natureza extra-física (iremos definir
mais a frente o que é extra-físico) elas agem sobre o universo material
através do campo estrutural atuando no etérico e no físico.
Como estas vibrações são de natureza extra-física elas não estão sujeitas
as leis da física como as ondas eletromagnéticas, por exemplo, portanto
não sofrem atenuação e podem se propagar livremente em qualquer lugar
do universo.
O que é dimensão física e extra-física?
Aceitamos no Núcleo Mata Verde que o universo é formado por duas
realidades distintas, mas que se relacionam entre si.
O mundo material chamado neste estudo de realidade física, conhecido
pelos Africanos como Ayiê e o mundo espiritual ou realidade extra-física
conhecida com Orun.

Na realidade física ou Ayiê encontramos a matéria e todas as suas
manifestações, é a realidade que temos consciência, onde existe a
matéria, eletricidade, magnetismo, ondas eletromagnéticas (luz) etc...
Onde existe nosso corpo material, os animais, as plantas, a água, o fogo, o
ar etc...
No extra-físico encontramos os seres extra-físicos conhecidos como
espíritos.
É nesta realidade que vivem todos os seres que se manifestam
mediunicamente nos Terreiros de Umbanda e demais religiões
mediúnicas, espíritos de todas as naturezas, elementais, elementares,
encantados, mestres, Caboclos, Pretos-velhos, exus , Anjos, Orixás etc...
É também no Orun (extra-físico) que existem os “duplos” de tudo o que
existe e que chamamos na doutrina dos Sete Reinos Sagrados de Campos
Estruturais.
Campo Estrutural
Campo Estrutural é um conceito apresentado na doutrina dos Sete Reinos
Sagrados, é um conceito amplo e genérico.
Os Campos estruturais são estruturas existentes no extra-físico e que são
geradas e mantidas pelos seres que habitam naquela realidade (os
espíritos).
O Campo Estrutural é a fonte de uma variedade enorme de estruturas
existentes na realidade extra-física (Orun) e também no físico (Ayiê).
Entre suas diversas manifestações destacamos o corpo espiritual,
conhecido pelos espíritas como perispírito e também os campos mórficos
conhecidos como estruturas organizadoras na matéria e da vida social.
Todo elemento existente no físico possui um duplo na realidade extrafísica, é isso que aprendemos com nossos antepassados africanos.
Estes duplos são campos estruturais que organizam e dão as
características da matéria.
O Campo Estrutural pode ser entendido como o elo de ligação entre
energia (matéria) e a informação (Espírito).
Toda informação oriunda da realidade extra-física (espiritual) deve passar
pela estrutura do Campo estrutural para agir na matéria (energia).

O que são e quais são os Sete Reinos Sagrados?

Durante a formação do planeta Terra, que é nossa casa, os Orixás vieram
atuar neste processo, preparando o planeta para que o homem pudesse
habitá-lo.
Para entendermos a ação dos Orixás em nossas vidas, a doutrina dos sete
reinos sagrados apresenta a formação do planeta Terra em sete períodos,
fases ou reinos como um recurso didático para facilitar a compreensão
deste processso.
Este processo evolutivo do planeta é apresentado pela ciência atual como
um processo evolutivo lógico e aceito.
Há aproximadamente 4,7 bilhões de anos o planeta começou a se formar;
nesta fase inicial o planeta era formado por uma massa de altíssima
temperatura.
A esta fase inicial chamamos de fase ou reino do fogo.
Com o passar dos anos, e são milhões de anos, o planeta foi esfriando e
formando o que chamamos de crosta terrestre.
Este período onde aparecem as rochas, montanhas etc... é chamado pela
doutrina dos sete reinos como Reino da Terra.
Devido as atividades vulcânicas e outros processos, forma-se ao redor do
planeta a primeira atmosfera; uma atmosfera densa formada por gás
metano, carbônico e amônia. Este período evolutivo é chamado de fase
do ar.
Finalmente, um resfriamento posterior permitiu a condensação do vapor
de água, que se precipitou sobre a superfície da Terra sob a forma de
chuvas torrenciais.
Ninguém pode dizer quanto tempo durou este dilúvio – talvez séculos mas quando as nuvens finalmente se adelgaçaram, o oceano primordial
(ainda de água doce) brilhou sob os raios do sol.
Esta quarta etapa da evolução planetária chamamos de fase do água.
Foi nesta época, aproximadamente a 3 bilhões de anos que surgiu a vida
no planeta.
Entre 395 a 345 milhões de anos atrás verificam-se acontecimentos
fundamentais para o desenvolvimento da vida na Terra. Samambaias
gigantes e os antepassados das atuais coníferas formam as primeiras
florestas, que se propagarão intensamente no período seguinte.
Nos bosques vivem aranhas, centopéias e escorpiões.
Alguns peixes desenvolvem rudimentares pulmões e destes peixes
surgirão os primeiros anfíbios, seres de vida dupla‖, que se adaptam às
regiões de contato entre água e ar seco.
Surgem também os vertebrados.

Florestas exuberantes recobrem boa parte da Terra.
Com o surgimento dos répteis, os vertebrados completam a conquista‖ da
terra firme.
Com o passar do tempo (milhões de anos) vários répteis foram
aparecendo sobre a superfície terrestre.
Aproximadamente a 65 milhões de anos começa o domínio dos grandes
mamíferos sobre a Terra.
Neste período proliferam os mamíferos insetívoros, marsupiais, roedores,
carnívoros e desdentados.
Aparecem também os grandes concorrentes dos mamíferos – as aves.
De 26 a 1,8 milhões de anos atrás a Terra é povoada por muitas espécies
de mamíferos, entre elas o mastodonte e o tigre-dente-de-sabre.
No inicio deste período destaca-se um grupo de primatas, os driopitecos.
Deles derivam os chimpanzés, gorilas, orangotangos e ramapitecos estes
últimos importantíssimos porque constituem a ponte entre o macaco e o
homem.
Os ramapitecos são um dos três gêneros da família do homem, e o mais
primitivo deles. Os outros são os australopitecos e o homo.
Esta quinta etapa da evolução planetária chamamos de fase das Matas.
Cerca de 1,2 milhões de anos atrás surge o Homo habilis; em seguida o
Homo erectus e finalmente o Homo sapiens, espécie a qual pertence, com
outras subespécies extintas, o homem atual.
Assim completamos a evolução do planeta Terra, desde a “bola de fogo‖
inicial”, até os nossos dias.
Esta sexta etapa da evolução planetária chamamos de fase da
humanidade.
Além destas seis fases do processo evolutivo do planeta, acrescentaremos
mais uma fase, a sétima que chamaremos de fase das almas.
Chamamos de fase das almas a dimensão espiritual do planeta Terra.
Desta forma a evolução do homem (e do espírito) se processa através
destas 7 fases , que passaremos a partir deste ponto a chamar de reinos,
na seguinte ordem:
1)Reino do fogo
2)Reino da Terra
3)Reino do Ar
4)Reino da Água
5)Reino das Matas
6)Reino da Humanidade
7)Reino das Almas

Cada um destes sete reinos possui um Orixá Regente, cor, vibrações,
cristais, números, qualidades etc...
Para a aplicação do TVAD é necessário conhecermos bem estes sete reinos
e principalmente as sete vibrações primordiais e suas relações com o
corpo humano e a saúde.
Aqueles que quiserem se aprofundar neste estudo doutrinário sugerimos
que façam os cursos à distância oferecidos pelo Núcleo Mata Verde no
endereço www.ead.mataverde.org
Quais são as sete vibrações primordiais?
Já estudamos que as sete vibrações primordiais são originadas nos sete
reinos sagrados e que cada reino possui um Orixá Regente e toda uma
hierarquia espiritual, resultando em sete hierarquias espirituais que são
forças espirituais universais.
São as seguintes as sete vibrações primordiais:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tatá Pyatã => força ígnea
Yby Pyatã => força telúrica
Ybitu Pyatã => força eólica
Y Pyatã => força hídrica
Caá Pyatã => força vegetal e animal
Abá Pyatã => força hominal
Angá Pyatã => força espiritual

É importante resaltar que quando nos referimos a força de um reino não
nos limitamos somente a um elemento daquele reino, por exemplo:
Quando falamos em Tatá Pyatã estamos nos referindo a todas as forças
geradas por aquele reino, sejam elas de natureza material ou espiritual.
Também não estamos limitando a força Tatá Pyatã unicamente a força do
fogo.
Aqueles que já estudaram a doutrina dos sete reinos, sabem que no reino
do fogo estudamos todas as manifestações ligadas a este reino que são:
calor, luz, cores.
Cada reino possui suas características que devem ser estudadas e bem
conhecidas para a aplicação do TVAD.
Qualidades dos Sete Reinos Sagrados

Reino do Fogo (energia)
Criação, nascimento, sexo, impulso, iniciativa, luz, calor, rompimento,
manutenção, destruição, guerreiros, guerra, cores, tudo que é vermelho,
sangue, ódio, paixão, incêndios, bombeiros, velas, queimaduras, ferro,
espadas, lanças, escudos, liderança, manutenção da ordem, manutenção
da vida, rosas vermelhas, espada de ogum (planta), agressão, princípio,
proteção, febre, coração, soldados, militares, exército, solda, faísca,
eletricidade, ondas eletromagnéticas, sol, temperatura, planeta marte,
salamandras, brigas, caminhos.
Qualidades: Iniciativa, atividade, ação, criação, geração, impulso, estímulo,
ímpeto, abalo, força, vigor, energia, poder, prestígio, ânimo, coragem,
valentia, esforço, intensidade, agilidade, destreza, potência, urgência,
fervor, robustez, vivacidade, animação, entusiasmo, paixão.
Reino da Terra (equilíbrio)
Corpo físico, escola, educação, controle, juízes, leis, regras, justiça, rochas,
pedras, cristais, tudo o que é marrom, estrutura, esqueleto, poeira, areia,
barreiras, obstáculos, construções, vias, montanhas, pedreiras, rosas
amarelas, espada de xangô (planta), machado, prisão, restrição, muros,
vasilhames, moveis, imóveis, casa, paredes, balança, contato físico,
lentidão, suporte, Karma, Lei de ação e reação, solidez, destino, algemas,
ligações fortes, nêutron, minerais, metais, limitação, limites, exercito,
agricultores, fazendas, mineradores, sal grosso, sustentação, construtores,
aparência, comportamento, fórum, organização.
Qualidades: Regras, normas, preceitos, leis, comedimento, parcimônia,
prudência, cautela, método, base, fundamento, alicerce, obstáculos,
barreiras, resistência, impedir, consistente, duradouro, seriedade, firmeza,
maciço, dureza, forte, estável, seguro, inabalável, obstruir, atravancar,
limitar, delimitar, confinar, restringir, diminuir, fixar, estipular, marcar,
persistência, decisão, determinação, robustez, solidez.
Reino do Ar (expansão)
A mente, pensamentos, rapidez, brincadeira, som, musica, cantores,
orquestras, comunicação, ventanias, a fala, voz, canto, brisa, tempestade,
raios, pedreiras, tudo que é amarelo, oxigênio, respiração, sufocamento,
expansão, planeta mercúrio, crescimento, incensos, aromas, perfumes,
movimento, tv, radio, livros, imprensa, revistas, fofocas, gritaria,
harmonia, dualidade, poeira, crianças, adolescentes, correria, atmosfera,

espada de Iansã (planta), furacão, maremotos, cheiros, aroma das flores,
mantém a paixão, mantém o fogo, janelas, ar, gases, fumaça, defumação,
comunicados, sinos, violão, instrumentos musicais, rojões, trovões,
explosões.
Qualidades: Mente, pensamentos, imaginação, entendimento, brevidade,
pressa, velocidade, célere, ligeiro, apressado, momentâneo, comunicativo,
propagar, agilidade, rapidez, respiração, fôlego, sopro, alento, lançar,
expelir, fruir, evidenciar, exprimir, anunciar, exalar, emanar, odores,
aromas, perfumes, flagrâncias, olfato, sons, gritos, clamores, queixas,
reclamos, expansão, desenvolvimento, alargamento, dilatação, aumentar,
expandir, estender, abrir, desabafar, ampliar.
Reino da Água (Adaptabilidade)
Emoções, água, mãe, mar, tudo que é azul, emocional, sal marinho,
fertilidade, nascimento, gravidez, bebidas, leite, banhos, chuvas, rios,
lagoas, cachoeiras, cascatas, flores brancas, perfumes, tintas, líquidos
corporais, lagrima, urina, sangue, linfa, suor, adaptabilidade, aceitação,
ondas, mares, amor , amor materno, beleza, mulheres, adultas, jovens, e
velhas, avó, irmã, tia, amigas, remédios líquidos, lua, prata, menstruação,
rins, útero, bexiga, artérias, saliva, gosto, peixes, golfinhos, baleias, navios,
marinha, pescadores, marinheiros, praia, areia, suavidade, sensualidade,
elegância, charme, fases, períodos, família, delicadeza, explosões
emocionais, calmaria, maremotos.
Qualidades: Humanizar, acomodar, ajustar, amoldar, combinar, conciliar,
congraçar, aliar, casar, reconciliar, compor, pacificar, emoções, os líquidos,
fluidos, água, linfa, humor, umidade, mar, fertilidade, abundância,
fecundidade, opulência, gravidez, gestação, nascimento, começo, início,
sentimentos, sensibilidade, sensações, intuição, percepção, compreensão,
presságios, suspeitas, pressentimentos, instinto, elegância, graça,
gentileza, distinção, suavidade, doçura, macieza, amenidades, meiguice,
ternura, brandura, encanto, abrandar, moderar, mitigar, minorar,
suavidade, maciez, terno, carinhoso, gracioso, meigo, doce, aprazível,
leve, ameno, manso, agradável, delicado, fino, elegante, melodioso,
harmonioso, amor, afeto, afeição, amizade, simpatia, adoração.
Reino das Matas (independência)
Caboclos, irmãos, primos, professores, sustento, individualidade,
independência, liberdade, paciência, remédios, conhecimento, técnicas,

trilhas, plantas, arvores, ervas, flores, madeira, tudo o que é verde, chás,
banho de ervas, flechas, arco e flecha, índios, direção, única tentativa,
animais, insetos, répteis, pássaros, floresta, plantações, independência,
solidão, alimentos, alimentação, perseverança, agricultores, fazendas,
perigos, ecologia, frutas, ciladas, cobras, fumaça, defumação, cheiro de
mato, fumo, troncos, cascaras, folhagens, cipós, verduras, tribos, clãs,
macacos, peles de animais, pelos, coco, algodão, tocaias, cordas, objetos
de madeira, estomago, digestão, intestino, penas, samambaias.
Qualidades: Sustento, alimentos, alimentação, comida, manutenção,
conservação, amparo, abrigo, proteção, ajuda, socorro, auxílio, nutrir,
sustentar, nutrir, manter, incitar, fomentar, incrementar, estimular,
facilitar, promover, desenvolver, liberdade, independência, iniciativa,
ousadia, franqueza, sinceridade, paciência, calma, resignação,
perseverança, firmeza, constância, remédios, curas, conhecimento,
informação, entendimento, inteligência, instrução, saber, perícia, cultura,
técnica, método, arte, ordem, coordenação, organização, prudência,
florestas, matas, bosques, selva, prado, parques, caça, busca, procura,
investigação, perseguição, encalço, ervas, plantas, forragem, verde,
verduras, hortaliças, legumes, solidão, retiros, isolamento.
Reino da Humanidade (União)
Pai, Cristo, pureza, beneficência, ajuda ao próximo, a sociedade,
atividades profissionais, relacionamento social, fé, profissões, livre
arbítrio, diferenças, raças, países, evolução, tudo o que é branco, regras
sociais, cidades, economia, cultura, diferenças culturais, estrela, céu,
campos, rosa branca, água mineral, perfumes suaves, flores brancas e
delicadas, religião, filosofia, sociologia, o planeta Terra, sistema solar,
fraternidade, leis naturais, leis de Deus, evangelho, criação da
humanidade, roupas brancas, tecnologia, sol, ciência, todos os problemas
da humanidade, lugares altos, topo, paz, amor, caridade.
Qualidades:
Clemência,
benevolência,
benignidade,
brandura,
complacência, compaixão, indulgência, bondade, suavidade, amenidade,
piedade, delicadeza, polidez, afabilidade, urbanidade, graça, encanto,
elegância, mansidão, meiguice, moderação, docilidade, pureza, limpidez,
inocência, singeleza, candura, virgindade, perfeição, finura, religiosidade,
devoção, justeza, retidão, exatidão, zelo, fraternidade, amizade,
harmonia, carinho, intimidade, união, afeto, cordialidade, afetuoso, paz,
amor, caridade, tranquilidade, sossego, quietude, descanso, bondade,
filantropia, altruísmo, beneficência, auxílio.

Reino das Almas (transformação)
o inconsciente, escravidão, os avós, avô e avó, magia, exus, quiumbas,
morte, cemitério, doenças, a cura das doenças, eguns, tudo o que é preto,
cor roxa, mistérios, infinito, mundo espiritual, medicina, perturbações,
obsessões, prisões, lugares sombrios, vela preta ou preta e branca, pipoca,
hospitais, necrotérios, túmulos, velhice, sabedoria, pretos velhos, cruz,
cruzeiro, sofrimento, dor, fantasmas, punição, lama, brejo, mangue,
transformação, mudança forçada, vingança, câncer, lepra, mediunidade,
cura espiritual, hospícios, lentidão, profundezas, expiação, regeneração,
transcendência, transformação, morte.
Qualidades: Espiritual, incorpóreo, devoção, místicos, alegórico,
metafórico, transmutação, transformação, alteração, modificação, o
inconsciente, escravidão, cativeiro, servidão, sujeição, dependência,
escravizar, subjugar, dominar, tiranizar, cativar, reduzir, encantar, magia,
feitiçaria, bruxaria, sortilégios, deslumbramento, fascinação, sedução,
obsessão, importunação, vexação, perseguição, ideia fixa, preocupação,
molestar, morte, desaparecimento, homicídio, assassínio, danos, perdição,
destruição, extinção, ruínas, dor, desgosto profundo, noite, cipreste,
sepultura, tristeza, sabedoria, instrução, conhecimento, erudição, velhice,
venerável, respeitável, doenças, moléstias, enfermidades, indisposições,
sofrimentos, vícios, defeitos, paixão, manias, mórbido, insalubre,
cemitérios, demência, depressão, doidos, loucos, hospícios, hospitais,
necrotérios.

Os Sete Reinos Sagrados e o corpo Humano
Reino do Fogo
Sistema circulatório
Mantém a vida, o calor interno e leva a todas as células, através do
sangue, o alimento de que se nutrem, retirando os resíduos metabólicos
tóxicos do organismo.
É formado pelo coração, artérias, veias e baço, resumidamente.
Reino da Terra
Sistema esquelético:

Compreende os ossos e articulações, no seu conjunto, formam o
esqueleto, arcabouço rijo que sustenta o corpo, protegendo-o e dando-lhe
forma.
Sistema muscular:
Os músculos estriados possuem tendões que se fixam no esqueleto; desta
maneira, pela contração, proporcionam os movimentos das diversas
partes do corpo.

Reino do Ar
Sistema Respiratório:
Absorve da atmosfera o oxigênio necessário.
É formado dos seguintes órgãos: fossas nasais, faringe, laringe, traquéia,
brônquios e pulmões. Na laringe situam-se as cordas vocais que são
órgãos destinados ao uso da palavra.
Sistema Nervoso:
Apresenta-se como o mais complexo no que se refere às funções e às
atividades do Espírito encarnado. Coordena todas as atividades orgânicas,
conduzindo sensações e idéias para o espírito e do espírito.
Reino da Água
Sistema circulatório, Sistema genital feminino e
Sistema Excretor:
Recolhe e expele os resíduos venenosos resultantes das trocas fisiológicas.
É formado pelos rins, os ureteres, a bexiga e a uretra.
Sistema genital:
Compreende as gônadas, órgãos produtores de células sexuais (no
homem: os testículos, responsáveis pela produção de espermatozoides;
na mulher: os ovários, responsáveis pela produção de óvulos). A mulher
além disso, possui ainda o útero, responsável pela gestação.
Reino das Matas
Sistema Digestório:
É formado pelos órgãos: boca, esôfago, estômago, intestinos delgado e
grosso, e glândulas anexas (fígado e pâncreas) mais glândulas salivares.

Este sistema é destinado a captar, manipular e absorver alimentos e
eliminar resíduos metabólicos não aproveitados.
Reino da Humanidade
Problemas de origem psicológica e de relacionamento.
Reino das Almas
A pele, Sistema Excretor e sistema digestório

Os Sete Reinos Sagrados e o comportamento humano
Reino do Fogo
Iniciativa, ambição, impulsividade, vigor, ímpeto, energia, poder, coragem,
valentia, agilidade, sagacidade, astúcia, malicia, destreza, fervor,
entusiasmo, paixão, empenho, ímpeto, perspicácia, agressividade, autoafirmação, competição, desejo de vencer, impulso para triunfar, liderança
etc...
Reino da Terra
Comedidas, leais, sinceras, francas, honestas, justas, fiéis, leais,
constantes, parcimoniosas, econômicas, prudentes, cautelosas, sérias,
firmes, inabaláveis, persistentes, decididas, determinadas, ciumentas,
moderadas, modestas, frugais, exatas, rigorosas no julgamento,
perfeccionistas, metódicas, controladoras etc...
Reino do Ar
Imaginativas, comunicativas, alegres, falantes, vivaz, desinibidas,
apressadas, rápidas, sibilantes, irradiantes, radiantes, momentâneas,
ágeis, expressivas, exageradas, exaltadas, esfuziantes etc...
Reino da Água
Maternais, emotivas, humanas, acomodadas, conciliatórias, calmas,
sensíveis, pacíficas, sentimentais, gentis, generosas, elegantes, delicadas,
mimosas, corteses, amáveis, intuitivas, instintivas, graciosas, suaves,
meigas, distintas, moderadas, carinhosas, sossegadas, superficiais,
tranqüilas, pacificas, agradáveis, calmas, serenas, elegantes, sensuais
etc...
Reino das Matas
Protetoras,
provedoras,
mantenedoras,
desenvolvimentistas,
progressistas, independentes, ousadas, sinceras, empreendedoras,
francas, perseverantes, calmas, constantes, pacientes, firmes,

facilitadoras, estudiosas, coordenadoras, investigativas, solitárias,
determinadas, fomentadoras etc...
Reino da Humanidade
Fraternais, inocentes, sinceras, puras, pacifistas, caridosas, religiosas,
sociais, suaves, amáveis, clementes, bondosas, indulgentes, brandas,
afáveis, suaves, elegantes, piedosas, delicadas, meigas, graciosas,
transparentes, afáveis, agradáveis, cordiais, afetuosas, tranqüilas,
altruístas, abnegadas etc...
Reino das Almas
Misteriosas, sensíveis, mediúnicas, espiritualizadas, devotadas, místicas,
sonhadoras, deslumbradas, fascinadas, acanhadas, receosas, retraídas,
tímidas, pusilânimes, aborrecidas, lentas, morosas, obstinadas,
obedientes, submissas, dependentes, obcecadas, preocupadas,
debilitadas, hipocondríacas, depressivas, solitárias, opressoras,
rabugentas, ranzinza, birrentas, insistentes, teimosas, ranhetas, viciosas,
temerosas etc...
Os Sete Reinos Sagrados, cores e Orixás
Na doutrina seguida pelo Núcleo Mata Verde cada reino possui seu Orixá
regente, que é aquele que mais se identifica com o reino e que vibra
unicamente naquele reino.
Cada reino possui sua cor característica e que de forma geral é a
encontrada na natureza.
1)Reino do Fogo => Ogum => Vermelho
2)Reino da Terra => Xangô => Marrom
3)Reino do Ar => Iansã => Amarelo
4)Reino da Água => Iemanjá => Azul Claro
5)Reino das Matas => Oxossi => Verde
6)Reino da Humanidade => Oxalá => Branco
7)Reino das Almas => Omulu => Preto
Os Sete Reinos e o elemento magístico
1)Reino do Fogo => Cores e Velas
2)Reino da Terra => Pedras, Cristais, Metais, Sinais riscados, Símbolos
3)Reino do Ar => Essências, Música, Som, Pontos Cantados, Palavra
4)Reino da Água =>Banhos, Chás e demais usos
5)Reino das Matas => Ervas, flores, raízes, frutos e plantas

6)Reino da humanidade =>As pessoas, Médiuns, Cambones, Magistas
7)Reino das Almas => Todas as correntes espirituais
As Sete Vibrações Primordiais e o Universo
As sete vibrações primordiais existem em todos os lugares do universo e
em quantidades diferentes, este é o motivo da grande diversidade
existente na natureza, nas pessoas, nas profissões etc...
As sete vibrações primordiais carregam o “Axé” dos Orixás e estão em
todos os lugares em proporções diferentes.
Cada objeto, planta, animal, pessoa, local possui uma ou mais vibrações
que se modificam na quantidade e este é o motivo de dizermos que tal
planta, animal, pessoa, lugar pertence a este ou aquele Orixá.
No Núcleo Mata Verde trabalhamos com o conceito de vibração
primordial do reino e da mesma forma identificamos objetos, plantas,
animais, pessoas, lugares etc... que possuem esta ou aquela vibração de
determinado reino em maior ou menor proporção.
É importante destacar que as sete vibrações estão sempre presentes em
todos os lugares, mas em proporções diferentes; costumamos dizer que
somos filhos de todos os Orixás, já que cada um vibra em determinado
reino e necessitamos de todas as sete vibrações para vivermos.
Podemos exemplificar este conceito a partir do corpo humano:
O reino do Fogo está presente no calor do corpo.
O reino da Terra está presente na estrutura do corpo, no esqueleto, nos
músculos.
O reino do Ar é o ar que respiramos, sem ar não existe a vida.
O reino da Água está presente na água que ingerimos, sem água não há
vida, mais de 70% do corpo humano é feito de água.
O reino das matas está presente em nossa alimentação, praticamente
tudo o que comemos vem das matas: verduras, frutos, raízes, cereais e até
a carne animal; não podemos nos esquecer que Oxossi era o caçador,
aquele que provia a tribo com sua caça.
O reino da humanidade está presente em nossa vida em função do
relacionamento social, do casamento, das associações comerciais, da
família etc...

O reino das Almas está presente em nossa vida, em nosso próprio espírito;
não podemos nos esquecer de que somos um espírito encarnado e que
também vivemos rodeados de espíritos das mais diferentes condições.
É fácil perceber que todos nós vivemos em função do equilíbrio destas
sete vibrações primordiais e quando surgem desequilíbrios nestas sete
vibrações aparecem os distúrbios, sejam eles de natureza física, mental,
emocional, social ou espiritual.
A doença na visão do TVAD
A grande maioria das doenças tem origem no espírito e se manifestam
devido ao desequilíbrio das sete vibrações espirituais.
Estes desequilíbrios podem ter diversas origens.
Entre as origens das doenças existem as que têm origem em outras vidas,
as que são geradas pelo próprio espírito, as que foram ocasionadas pela
energia negativa do local onde a pessoa vive ou trabalha, as que possuem
origem nos relacionamentos humanos, as que são geradas devidos a
“trabalhos” de magia negra , a distúrbios da mediunidade etc...
O caminho da doença
De forma geral as doenças se iniciam na dimensão espiritual, após
desequilíbrios prolongados das sete vibrações primordiais.
Este desequilíbrio age sobre o campo estrutural da pessoa (perispírito ou
corpo espiritual), que possui uma componente mental e outra emocional.
Após esta ação negativa prolongada no campo estrutural da pessoa, este
transmite estas desarmonias ao campo etérico, que por sua vez provocará
alterações no físico e que são conhecidas pela ciência médica tradicional.
O caminho da doença pode ser resumida de forma bem simples no
seguinte processo:
Espírito => campo estrutural pessoal => campo etérico => corpo físico
Lembramos mais uma vez que aqueles que quiserem conhecer em
maiores detalhes a doutrina dos sete reinos sagrados,e se aprofundarem
nos conceitos de campo estrutural, campo etérico, estrutura da matéria
etc... podem fazer o curso à distância do Núcleo Mata Verde no site
www.ead.mataverde.org
Na umbanda existem muitas formas de tratarmos com estes
desequilíbrios, entre elas podemos citar os passes, os banhos com ervas, o

Arapé, a limpeza espiritual dos ambientes onde vivemos ou trabalhamos,
a defumação etc...
O TVAD – Tratamento Vibracional a Distância é mais uma técnica
oferecida pela espiritualidade e que tem oferecido bons resultados.
Como aplicar o TVAD
É bom deixarmos registrado que o TVAD é um tratamento espiritual e
deve ser encarado como um tratamento complementar não podendo de
forma alguma ser suspenso o tratamento médico tradicional.
Lembramos que o fator principal em qualquer tipo de tratamento
espiritual é sempre o merecimento.
O TVAD além de proporcionar melhoras significantes nas pessoas
necessitadas, também produz na pessoa que estuda e aplica a técnica um
crescimento espiritual e desta forma uma autocura espiritual.
Iremos a seguir apresentar como é feita o TVAD no Núcleo Mata Verde.
O diagnóstico
A primeira providencia é fazer um levantamento do desequilibrio da
pessoa necessitada.
Como este procedimento é feito à distância, utilizamos o pêndulo para
determinar quais as vibrações em desequilíbrio.
Utilizamos para isso o gráfico dos sete reinos sagrados (G7RS) que foi
desenvolvido pelo GEAU, mediante o uso de um testemunho.
Conforme procedimentos da Radiestesia o testemunho pode ser feito
escrevendo-se o nome completo e a data de nascimento da pessoa
necessitada.
Caso o aplicador achar necessário poderá potencializar a energia do
testemunho mediante o uso do gráfico Decágono; em nossas experiências
no Núcleo Mata Verde não houve necessidade de se utilizar o decágono.
O trabalho em equipe
O diagnóstico poderá ser feito por uma única pessoa, mas no Núcleo Mata
Verde optamos por fazer este diagnóstico coletivamente com a
participação de todos os membros do grupo.
Após a sondagem individual de cada um dos membros, elaboramos o
relatório final que possui a totalização do resultado obtido pelo grupo.

Este relatório apresentará quais as vibrações que devem ser energizadas e
quais as que devem ser harmonizadas.
Exemplo de uma sondagem realizada pelo grupo
Uma jovem que participa nos atendimentos do Núcleo Mata Verde, estava
a quase um mês apresentando dores fortes na região do abdome e após
diversas visitas ao pronto socorro não possuía ainda um diagnóstico sobre
seu problema.
Fez raio X, ultra-som e inclusive foi encaminhada para o cirurgião que
descartou a necessidade momentânea de cirurgia; sendo medicada
somente com remédios para conter a dor mediante aplicação de soro.
O grupo do TVAD resolveu fazer o tratamento para a jovem, mesmo sem
ela saber que estávamos agindo em seu benefício.
Segue abaixo os resultados obtidos, os nomes dos operadores foram
suprimidos.
Foram relacionados abaixo somente os reinos que estavam em
desequilíbrio:
Sondagem realizada no dia 28/05:
Operador 1 - TE/MA/AL
Operador 2 - FO/AR/AG/MA/AL
Operador 3 - AR/MA/AL
Operador 4 - TE/AR/AG/AL
Operador 5 - TE/MA/AL
Operador 6 - FO/AG/MA/AL
Operador 7 - FO/AG/MA/AL
Operador 8 - FO/AR/AG/AL
Operador 9 - FO/AR/MA/HU
Operador 10 – FO/TE/AR/MA/AL
Totalização:
Al – 9
MA – 8
FO – 6
AR – 6
AG – 6
TE – 4
HU – 1

O resultado final aponta para os reinos das Almas e o reino das Matas,
que correspondem as forças Angá Pyatã e Caá Pyatã.
Como a energia do reino das matas se identifica com o sistema digestório
e o reino das almas com o sistema excretor, nosso primeiro diagnóstico
era que o desequilíbrio das vibrações estava ocasionando problemas no
intestino da jovem, o que veio a se confirmar mediante diagnóstico
médico na semana seguinte.
Como energizar e harmonizar as vibrações
No TVAD utilizamos sempre duas ações:
1)Energizar
2)Equilibrar
Para energizar determinada vibração utilizamos o principio do primeiro
reino, que é o fogo.
A Força Tatá Pyatã possui uma ação energizante, revigorante e
revitalizante.
O elemento magístico utilizado é a vela.
Para este procedimento utilizamos velas coloridas, conforme os reinos em
desequilíbrio.
Para a ação equilibradora utilizamos as pedras ou cristais.
Na doutrina dos sete reinos sagrados, a força Yby Pyatã possui a
característica de equilibrio, de manter alguma coisa fixa, estável.
Para este procedimento utilizamos pedras ans cores dos reinos a serem
equilibrados.
Criando o Campo Estrutural
Não existe um ritual rígido para isso, mas apresentamos abaixo o
procedimento adotado pelo GEAU.
O operador que vai ser o responsável pela ação do TVAD daquela pessoa
deve iniciar o procedimento sempre pedindo autorização ao criador e em
seguida iniciar a construção do novo campo estrutural que irá permanecer
agindo sobre a pessoa necessitada nos próximos dias.
Para isso deve fazer uso do gráfico dos Sete Reinos Sagrados, das velas e
das pedras necessárias.

O testemunho que foi preparado (nome completo e data nascimento)
deve ser colocado no centro do gráfico, o que corresponde ao reino das
almas.
O operador deve ir adicionando cada elemento, previamente selecionado,
ao reino correspondente do gráfico.
Ao colocar o elemento (vela ou pedra) pedir ao Orixá regente e toda a
hierarquia do reino que mantenha a energia vibracional naquele campo
estrutural que foi criado com a finalidade de equilíbrio da pessoa
necessitada.
Quando colocar uma vela pedir energia e força naquele reino.
Quando colocar uma pedra pedir equilíbrio e harmonia naquele reino.
O gráfico dos Sete Reinos Sagrados
O gráfico dos sete reinos sagrados é utilizado para muitas coisas no Núcleo
Mata Verde.
Ele representa, na forma riscada, as sete vibrações primordiais em
equilíbrio em todo o universo.
Como já estudado, as sete forças primordiais existem em todos os lugares,
seja no corpo humano, na sua casa, nas florestas, na praia, nas
montanhas, num grão de areia, em uma formiga, em um animal, em todo
o planeta, no sistema solar, em uma galáxia etc...
As sete forças primordiais existem em qualquer lugar, seja no microcosmo
como no macrocosmo e qualquer pessoa pode manipular e movimentar
estas forças.
Quando geramos um campo estrutural utilizando o gráfico dos sete reinos
sagrados, estamos utilizando o gráfico somente como uma ponte de
ligação para que nosso espírito movimente através de sua vontade estas
sete forças para a manutenção do campo estrutural criado.
Todos os elementos adicionados ao gráfico e ativados pela vontade do
operador estarão vibrando suas vibrações na direção do campo estrutural
criado pelo operador.
As velas comuns manterão suas vibrações em torno de 4 horas
aproximadamente e as pedras ou cristais enquanto estiverem dispostas no
gráfico.
Podemos dizer que a ação da força Tatá Pyatã (fogo) é rápida e
energizante enquanto a ação da força Yby Pyatã (terra) é lenta e
equilibradora.
O Tratamento

Havendo necessidade o tratamento deve ser prorrogado pelo tempo
necessário, sendo de bom alvitre, manter contato com a pessoa
necessitada para saber sobre suas condições.
O diagnóstico deve ser feito regularmente e periodicamente, pois os
desequilíbrios podem se alterar após a ação do TVAD, havendo a
necessidade de energizar ou equilibrar outros reinos.
No momento o grupo TDVA do Núcleo Mata Verde, faz o diagnóstico a
cada sete dias, podendo este tempo ser aumentado ou diminuído
conforme as necessidades do grupo.

São Vicente, 07 de Junho de 2012
Manoel Lopes

Fotos da Primeira Turma de TVAD, realizada no Núcleo Mata Verde em
08/2013

