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 Os sons são vibrações mais atuantes do que as cores, por serem mais 
densos.  
 
 As cores emitem vibrações mais sutis devido à sua alta freqüência.  
 
 Todo som pode ser verbalizado ou não.  
 
 Som verbalizável é aquele que pode ser emitido sob forma de palavras 
que podem ser escritas.  
 
 Os sons não verbalizáveis são mais penetrantes do que os verbais, pois 
a verbalização os torna grosseiros. 
 
 Todos os sons ou são mantras neutros ou mantras ativos para os seres 
humanos.  
 
 Os mantras neutros não são verbalizáveis, e os ativos o são. 
 
 Pode-se ativar um mantra não verbalizável, associando-o a um 
verbalizável. Isso proporcionará maior atuação do mantra verbalizável.  
 
 Não se aconselha a escrita de mantras os quais devem ser o menos 
verbalizado possível. 
 
 Os mantras neutros ou não verbalizáveis, por serem muito sutis, são os 
que menos atingem o homem, o qual, se elevar seu padrão vibratório, 
poderá cada vez mais utilizar os mantras neutros. 
 
 Quanto mais o homem utilizar o mantra neutro, melhor estará em 
harmonia com a Natureza e maior domínio terá sobre as leis naturais. Todos 
os seus sentidos se aguçarão e ele poderá realmente sentir a vida e a 
harmonia do Universo. 
 



 2 

 Os sons mecânicos como os produzidos pelo barulho de máquinas ou 
aparelhos são negativos, pois agitam o meio e conseqüentemente o 
ambiente.  
 
 Os sons do ambiente da cidade é altamente negativo. 
 
 Os sons produzidos pela Natureza como vento, chuva,  cachoeiras etc. 
são positivos.  
 
 Na música, os sons podem ser positivos ou negativos. 
 
 Os sons produzidos direta ou indiretamente pelos seres humanos 
podem ser positivos e negativos. Por exemplo: cantar músicas dissonantes e 
tocar mal um instrumento musical são negativos. Se o cantar e o tocar forem 
harmonizados gerarão sons positivos. O som exerce influência sobre a saúde, 
já que pode equilibrar ou desequilibrar o organismo. 
 
 A música suave é mais benéfica do que a de ritmo acelerado. 
 
 O ideal seria o equilíbrio entre o ritmo suave e o acelerado. 

  


