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Além das páginas

Acesse todas essas oportunidades
em jornadasolar.site

Se você se identifica com a causa de levar 
autoconhecimento para mais homens, venha 
fazer parte do nosso time de revenda!

Revenda

Aprofunde os conhecimentos da Jornada 
Solar através de vivências práticas online 
junto a outros homens.

Cursos online

Quer viver experiências transformadoras 
presencialmente? Confira nossa agenda e 
participe de encontros e retiros.

Círculos de homens

Você quer levar o assunto da masculinidade 
saudável para sua empresa? Conte com a 
gente.

Palestras para empresas
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VOCÊ RECEBEU 
UM CHAMADO

Tá ouvindo?
Se não, para e escuta.
tum tum tum
É o seu coração batendo.
Ele não para de trabalhar nem por um segundo. E cada batida 

é como uma palavra, uma mensagem para você. Quando se fala 
“escute seu coração”, é literalmente sobre isso, escutar - o - coração.

Ele tá, a cada segundo, te chamando.
Por sinal, olhei aqui no dicionário a definição de chamado, diz 

o seguinte: “ato de atrair a atenção por meio de som”.
Uau.
É, bem literal mesmo.
Seu coração tá chamando, e eu vim aqui para te lembrar.
Pare e escute.
O que ele diz?
Entender a mensagem do coração é como entender uma 

criança que está aprendendo a falar. Não são bem palavras que 
são ditas, é mais uma intenção, uma vontade sendo expressa. Mas 
já notou como o pai e a mãe muitas vezes entendem a criança 
perfeitamente? Sabe por quê?

É que eles estão atentos. Eles param para escutar. Todos os 
dias, várias vezes por dia. Diferente do coração, que fala baixinho, 
a criança muitas vezes fala alto. Grita quando não tem suas 
necessidades atendidas. E os pais escutam e aprendem o que ela 
quer dizer.

O coração é mais paciente. Espera. Nunca se cansa. Pulsa até 
o fim da vida, até mesmo depois da morte física.

Escuta. Seu coração tá te chamando. Todo seu corpo pulsa 
com a batida.

Você segura esse livro em suas mãos: as palavras vão da página 
até seus olhos, são compreendidas e processadas pela sua mente, e 
então algo desperta. Uma vontade, uma intenção. Pode ser difícil 
de compreender. Talvez você se sinta incomodado, desconfortável. 
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Nem sempre é fácil escutar o chamado. Ficar em silêncio é um 
terror para muita gente.

Talvez você se sinta feliz, entusiasmado, ou quem sabe esteja 
triste, deprimido, indiferente. Isso só você tem como saber. E, caso 
ainda não tenha parado para perceber, saiba que isso faz parte do 
chamado que você recebeu: entender como você está se sentindo.

Desde cedo, ainda crianças, somos ensinados a mentir. Vemos 
os adultos mentindo o tempo todo. Algumas vezes, somos punidos 
por dizermos a verdade, e recompensados por mentir. E a mentira 
mais comum que aprendemos é sobre esconder o que sentimos. 
Alguém pergunta, “Tudo bem?”, e a resposta lógica só pode ser 
uma. “Sim, tudo ótimo”. Ninguém quer escutar uma resposta 
diferente. Mas, e se não tá tudo bem? E se você tá sentindo algo 
diferente desse “bem estar permanente”, e se precisa botar pra fora 
o que tá sentindo, mas não tem ninguém pra escutar?

Saiba que eu estou aqui. Pode me usar, escrever em mim, 
contar o que quiser. Sou boa em guardar o que me contam. Sou 
um espaço sagrado.

E sou mais que um livro. Sou também um aplicativo, um 
grupo de homens, uma rede de pessoas engajadas em espalhar esse 
chamado pelo mundo.

A cada batida do seu coração, você se transforma. A cada 
respiração você troca com o ambiente. Sutilmente, a cada instante, 
você muda. A cada 7 anos, todas as células do seu corpo morrem, 
e novas células nascem. A questão é: quem você está se tornando? 
Você tem orgulho da pessoa que é? Conquistou seus sonhos? 
Criou novos sonhos?

A mudança é permanente. A impermanência é a única 
constante. E aí, quem você se tornou? Nesses últimos instantes, 
que novos pensamentos surgiram, que novas sensações seu corpo 
sentiu?

Cada um de nós tem seus sonhos. Quem não constrói os seus, 
acaba construindo o dos outros, mesmo sem querer, mesmo sem 

saber. Eu sonho com um mundo mais igual, equânime, onde não 
exista violência, especialmente contra os mais vulneráveis. Eu 
sonho com um planeta preservado, diverso, abundante. Sonho em 
caminhar por aí com segurança, sentindo paz, dando e recebendo 
amor. Isso é o que o meu coração pede.

E o seu?
Se você escutou o chamado, se leu até aqui, se está presente 

nesse momento, saiba que estamos juntos e juntas nesse caminho.
Nosso chamado é individual, e também coletivo. Somos muitas 

pessoas com o mesmo sonho, a mesma vontade. Na verdade, todos 
e todas queremos a mesma coisa: dar e receber amor.

Essa é a nossa essência, a essência da vida.
Por isso, tudo é amor. Tudo é energia criativa.
E o que não é amor, saiba que é um pedido por amor. Tantas 

vezes um pedido distorcido, desesperado, mas, ainda assim, um 
pedido por amor.

O chamado é isso: entender o que sentimos, para poder se 
abrir ao amor.

Se te parece distante, ou até utópico, se lembre que o impossível 
só é impossível até ser inevitável. A floresta começa com uma 
semente.

Agora, se você quer dar uma chance, se sabe que é hora de 
aceitar o chamado, vire a página.

Vamos nos conhecer melhor.
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Você já sabe quem eu sou. Agora vou te explicar como eu 
funciono, ou melhor, como eu posso te ajudar.

Sempre que você ficar com alguma dúvida sobre como apro-
veitar ao máximo essa experiência, retorne aqui. 

Como funciona a Jornada Solar

Se você quiser uma explicação em vídeo, escaneie esse 
QR Code e acesse nosso canal no YouTube!

Resumo do ciclo

Em cada signo, na primeira página eu vou te 
dar, além de uma ilustração, as informações 
principais desse ciclo: as datas de entrada e 
saída do Sol, o elemento do signo e o passo  
em que estaremos na Jornada do Herói.

Texto do capítulo

Para te inspirar e fazer refletir, te trarei a cada 
novo signo um texto com conhecimentos e 
provocações, conectadas com a energia do 
ciclo. De preferência, sugiro ler o texto no dia 
que o Sol entrar no signo correspondente.

Desafios e rituais

Não basta entender racionalmente, você 
precisa colocar em prática o que aprendeu 
para se tornar uma pessoa diferente. A 
cada signo trago sugestões de rituais e 
desafios, para que você possa vivenciar a 
transformação dentro de si.

Dicas do ciclo

Para facilitar a sua vida, selecionei os 
principais pontos de cada signo para que 
você possa prestar atenção ao longo do ciclo. 
Quando ficar com dúvidas do que fazer, 
consulte essa página.

1º PASSO

De 21 dezembro às 18h48
até 20 janeiro às 05h30

Sol em Capricórnio

Reconhecendo sua jornada como homem

Etapa na Jornada do Herói: Mundo comum

Separe um momento (pode ser só 2 minutos) para 
preencher sua Jornada diariamente. Isso pode ser 
a última coisa que você faz antes de dormir ou a 

primeira ao acordar, por exemplo.

Se falhar algum dia no preenchimento, não 
desista! Recomece do dia atual, ou tente fazer um 

preenchimento retroativo.

Releia o capítulo “Como funciona a Jornada Solar” e 
comece a preencher a sua Jornada Solar.

Dicas do ciclo

Escolha um lugar para deixar sua Jornada Solar. Pode 
ser do lado da cama, na mesa do escritório ou no seu 

canto de meditação.

Portal do desafio

Escreva um texto sobre você. Conte sua 
história, começando pela sua infância até 

o momento atual.

Vamos lá homem?
Para começar, quero te fazer um convite: imagine à sua frente 

uma porta. Aos poucos, visualize uma porta de madeira, um tanto 
antiga. Aproxime-se e veja como a fechadura é de um formato 
único, que só você conhece.

Ao seu tempo, coloque a mão na maçaneta e entre por essa 
porta, se percebendo dentro de uma cabana rústica. Esse é o seu 
ponto de partida. Olhe em volta e perceba como é essa cabana 
por dentro, seu tamanho, sua estrutura. Puxe uma dessas cadei-
ras velhas e sente-se.

Bem-vindo ao primeiro passo na sua Jornada Solar. Estamos 
no signo de Capricórnio, no seu mundo comum.

Aproveitando que você está aqui, gostaria de lhe apresentar a 
cabra, o animal símbolo de Capricórnio. Mas não pense que essa é 
qualquer cabra. Primeiro que ela é daquelas que sobem altas e arris-
cadas montanhas atrás das gramas mais suculentas. E segundo, ela 
tem um rabo de peixe. Mas não se assuste, há uma razão para isso.

Com sua aparência, a cabra ensina que Capricórnio simboliza:
Determinação, foco, disciplina, poder, responsabilidade, seriedade, 

tradição, estrutura social.
— Bééé — diz a cabra.
Está bem, as cabras não são tão sérias assim, são uns bichinhos 

bem engraçados até. E os capricornianos até soltam umas piadas 
de vez em quando — é verdade, eu já vi.

Veja homem, Capricórnio é um signo que simboliza muitos 
atributos associados ao patriarcado e ao que a sociedade projeta 
como ser um “homem de verdade”: ser um cara bem sucedido 
financeiramente, ter controle sobre tudo, ser provedor, sério, 
uma pessoa que não demonstra fragilidade, ter um bom carro 
e uma casa grande. É como se você precisasse ser o Rambo, 
o James Bond ou o Poderoso Chefão. Aquele que faz tudo 
sozinho, que não pede ajuda, que enfrenta tudo e todos sem ao 
menos sentir medo.
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Em cada passo da jornada você encontra páginas datadas, que 
são feitas para registrar sua vida nelas.

Você pode usar esse espaço para escrever sobre:

     O que aconteceu no dia
     Ideias e insights
     Pelo que você é grato
     O que você sentiu ao longo do dia
     O que você quiser!

Páginas semanais

Metas da semana

S

Ir na academia 4x

Trabalhar no meu livro

Ir dormir até às 23h

13/01
Sexta Dia bom

Fiz meu ritual matinal

Manhã de reuniões de trabalho

Cozinhei meu almoço

De tarde me senti travado

Noite com amigos em casa

símbolos que indicam a fase e o signo da Lua no dia

No início de cada semana você encontra também um espaço 
para criar as suas metas da semana. Para tornar seus sonhos realidade, 
use esse espaço para priorizar o que você intenciona que aconteça 
na sua semana. Como diz meu amigo Tony Robbins: “Estabelecer 
metas é o primeiro passo para transformar o que é invisível em visível”.

Em cada passo, após as páginas semanais, você encontra uma 
planilha muito especial: o seu Monitoramento Pessoal.

Ele serve para monitorar seus hábitos e emoções, te ajudando 
a ter uma visão macro da sua vida.

O Monitoramento possui duas partes: a primeira é uma coluna 
à esquerda, com linhas em branco. Nela, coloque tudo aquilo da 
sua rotina que você deseja acompanhar.

Monitoramento pessoal

A segunda parte é composta pelos “quadradinhos”, referentes 
a cada dia. Para preenchê-los, use sua criatividade. Você pode:

    Fazer marcações simples como “    ” 
    Usar números.
    Riscar/hachurar o quadradinho.
    Usar letras, como abreviações.
    Criar símbolos secretos, só seus.
    Usar lápis de cor e criar uma expressão ainda mais única.

Acordei às 8

:)

7,5109

:( :’(

8

:):)

8

:D

Humor do dia

Meditação

Usar a Jornada

Pornografia

símbolo que indica a fase da Lua
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como ativar esse arquétipo em 
você: respire fundo, endireite a coluna, 
feche os olhos e coloque a mão sobre seu 
coração. É aí que mora seu Rei. Pare e 
escute o que ele tem a lhe dizer.

excesso de identificação: tirano
falta de identificação: covarde

excesso de identificação: tarado
falta de identificação: impotente

como ativar esse arquétipo em 
você: coloque sua música preferida e 
dance. Experimente mexer o quadril para 
liberar o fluxo de energia sexual.

PRAZER 
SEXUALIDADE 
AFETO
SENTIR

MAGO
TRANSFORMAÇÃO
CONHECIMENTO

SABEDORIA
OBSERVAÇÃO

excesso de identificação: manipulador
falta de identificação: inocente

como ativar esse arquétipo 
em você: conecte-se com os quatro 

elementos. Faça uma fogueira, cozinhe 
um jantar, ou vá até um lugar cheio de 

natureza e busque observar.

GUERREIRO

excesso de identificação: sádico
falta de identificação: masoquista

como ativar esse arquétipo em você: 
mexa seu corpo, faça algum exercício físico 
ou arte marcial. Coloque-se em movimento. 
Acorde cedo e estabeleça as metas do seu dia.
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POSICIONAMENTO
DETERMINAÇÃO
PACIÊNCIA
AÇÃO
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Solstício

Dia 21/12/2022 acontece o solstício — a entrada 
do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério 
norte. Esse momento é um evento astronômico com dia, 
hora e segundo calculados, pois marca uma virada, um 
ponto de inflexão na órbita da Terra em volta do Sol.

O solstício de verão marca o dia mais longo do 
ano, o momento de maior luminosidade do Sol. A partir 
desse momento, os dias vão gradualmente diminuindo 
de tamanho, e as noites, aumentando.

Já no solstício de inverno é o contrário, os dias 
estão curtos e vão ganhando mais e mais luz. Uma nova 
estação começa, e toda natureza sente essa virada. Por um 
instante, busque perceber em si mesmo essa transição.

Muitos povos comemoram o dia do solstício com 
uma grande festa. Se tiver oportunidade, busque celebrar 
junto às pessoas que você ama.

Para te ajudar a dar essa virada na sua vida, a cada 
estação você encontrará uma Roda da Vida.

Criada por Rudolf  Steiner, o pai da Antroposofia 
(uma ciência espiritual), essa é uma ferramenta que 
serve para te ajudar a avaliar o seu nível de satisfação 
com cada uma das áreas da sua vida.

Faça assim: escolha uma área para começar, por 
exemplo “Saúde e disposição”, feche os olhos e sinta o 
quanto você está satisfeito consigo mesmo nesse campo 
da vida. Com uma caneta ou lápis, preencha os campos 
em branco, partindo do centro, onde está o símbolo 
da Jornada, até o topo. Quanto mais preencher, mais 
satisfeito você está com essa parte de si.

Roda da Vida
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1º PASSO

De 21 dezembro às 18h48
até 20 janeiro às 05h30

Sol em Capricórnio

Reconhecendo sua jornada como homem

Etapa na Jornada do Herói: Mundo comum

Vamos lá homem?
Para começar, quero te fazer um convite: imagine à sua frente 

uma porta. Aos poucos, visualize uma porta de madeira, um tanto 
antiga. Aproxime-se e veja como a fechadura é de um formato 
único, que só você conhece.

Ao seu tempo, coloque a mão na maçaneta e entre por essa 
porta, se percebendo dentro de uma cabana rústica. Esse é o seu 
ponto de partida. Olhe em volta e perceba como é essa cabana 
por dentro, seu tamanho, sua estrutura. Puxe uma dessas cadeiras 
velhas e sente-se.

Bem-vindo ao primeiro passo na sua Jornada Solar. Estamos 
no signo de Capricórnio, no seu mundo comum.

Aproveitando que você está aqui, gostaria de lhe apresentar a 
cabra, o animal símbolo de Capricórnio. Mas não pense que essa é 
qualquer cabra. Primeiro que ela é daquelas que sobem altas e arris-
cadas montanhas atrás das gramas mais suculentas. E segundo, ela 
tem um rabo de peixe. Mas não se assuste, há uma razão para isso.

Com sua aparência, a cabra ensina que Capricórnio simboliza:
Determinação, foco, disciplina, poder, responsabilidade, seriedade, tradi-

ção, estrutura social.
— Bééé — diz a cabra.
Está bem, as cabras não são tão sérias assim, são uns bichinhos 

bem engraçados até. E os capricornianos até soltam umas piadas 
de vez em quando — é verdade, eu já vi.

Veja homem, Capricórnio é um signo que simboliza muitos 
atributos associados ao patriarcado e ao que a sociedade projeta 
como ser um “homem de verdade”: ser um cara bem sucedido 
financeiramente, ter controle sobre tudo, ser provedor, sério, uma 
pessoa que não demonstra fragilidade, ter um bom carro e uma 
casa grande. É como se você precisasse ser o Rambo, o James Bond 
ou o Poderoso Chefão. Aquele que faz tudo sozinho, que não pede 
ajuda, que enfrenta tudo e todos sem ao menos sentir medo.

Meio fora da realidade comum, não é?
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Separe um momento (pode ser só 2 minutos) para 
preencher sua Jornada diariamente. Isso pode ser 
a última coisa que você faz antes de dormir ou a 

primeira ao acordar, por exemplo.

Se falhar algum dia no preenchimento, não 
desista! Recomece do dia atual, ou tente fazer um 

preenchimento retroativo.

Releia o capítulo “Como funciona a Jornada Solar” e 
comece a preencher a sua Jornada Solar.

Dicas do ciclo

Escolha um lugar para deixar sua Jornada Solar. Pode 
ser do lado da cama, na mesa do escritório ou no seu 

canto de meditação.

Portal do desafio

Escreva um texto sobre você. Conte sua 
história, começando pela sua infância até 

o momento atual.

Afirmações do ciclo

página para sonhar
Quem você sonha em se tornar nesse ciclo?



Metas da semana
S S S DT Q Q

janeiro

16/01

17/01

18/01

Segunda

Terça

Quarta

capricórnio

“Tudo é possível quando você está comprometido.”
Hal Elrod

Sol em Aquário

20/01

19/01

21/01

22/01

Sexta

Quinta

Sábado

Domingo
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página para celebrar
O que você aprendeu nesse ciclo?
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jornadasolar.site

https://www.jornadasolar.site/

