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Curso de Capacitação  de Colaboradores

MEDICINA DA TERRA

Uma visão da cura através  das tradições  ancestrais 

“Pedras que demarcam o 
Espaço Sagrado,

O elo da vida que se 
completou.

Que venham a Águia, o 
Coiote, o Urso cantar 
com o Grande Búfalo 

Branco.
Aqui saudamos os ventos 

da mudança,
Louvamos o Avô Sol,

Aqui exaltamos a 
integridade de tudo que 
unido se torna um só.” 

Jamie Sams



12/03/2017

2

“Representa o círculo de lições pelas quais 
cada pessoa deve passar para poder 

completar a sua jornada na “Boa Estrada 
Vermelha” da vida física” (Jamie Sams)

A Roda da Cura também é 
chamada de Roda Medicinal  ou 

“Elo Sagrado” nas tradições 
ancestrais.

No simbolismo ancestral o círculo é o 
símbolo do espaço infinito, sem 
começo e sem fim. Representa a 

eternidade e a totalidade, começando 
onde termina e terminando onde 

começa. 
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O círculo é um símbolo para o entendimento     
do mistério da Roda da Vida.  O círculo é o 
símbolo do Sol, do Céu e da Eternidade.       

O princípio masculino e feminino na China      
(Yin-Yang) é simbolizado por um círculo 

dividido, em branco representando o Céu e o 
preto a Terra. Na Índia a Mandala é símbolo 

sagrado que integra  todas as partes.

As culturas ancestrais perceberam o 
destaque da forma circular nos 

fenômenos naturais: a circularidade do 
tempo nas estações, as aves constroem 

seus ninhos circulares, as flores são  
mandalas,  sol, a lua, etc.
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Dentro da Roda, 
sentimos o poder 
da cura em nossa  

mente e corpo, 
possibilitando um 
contato com as 

forças da natureza 
e do cosmo, 

levando-nos a uma 
harmonização 

interior e exterior 
com o todo. 

A Roda da 
Cura é uma 
cerimônia  

sagrada, onde 
as pessoas se 

reúnem no 
intuito de 

compartilharem 
suas vivências.

Encontrando nossa 
posição na roda, 

obtemos uma visão 
holística da vida,  
discernindo dons e 

talentos;  
descobrindo nosso 

poder de cura;  
mergulhando  em 
nosso interior; e 

assim, constituindo 
uma sabedoria  que 

orienta 
conscientemente 
nossas ações.
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Na tradição dos índios norte  americanos a vida é 
percebida como um movimento circular,  assim a 

Roda da Cura é uma simbologia terapêutica da roda 
da vida.

.
Ela é 

constituída 
pelas quatro 

direções,  
cultuadas 

como 
sagradas 
pelo seu 

poder 
orientador  a 
partir de um 

centro. 

É possível 
identificar  nos 

diversos sistemas 
mágico-religiosos 
a representação 

das quatro 
direções. Por 
exemplo, na 
magia das 
pirâmides 

egípcias, maias e 
astecas, na torre 

do sol em 
Macchu Picchu ... 

Stonehenge

A Roda da Cura convida a um 
tempo de novos ciclos de 

movimento. Vida é 
transformação! Você é 

solicitado a perceber em que 
estágio do ciclo está passando 

no momento. A percepção 
clara e objetiva do seu 

momento atual lhe ajudará a 
saber o quê precisa fazer de 

agora em diante, e que ajudará 
a manter sua roda girando, 

buscando sempre o seu 
crescimento pessoal no 

caminho sagrado da vida.


