
 
 
 

Texto retirado do livro  Os Orixás e os ciclos da vida   de autoria de Norberto Peixoto, 
enviado pela Médium Esther : 
 

 
 

Como se tornar um ser humano melhor 
 
 

 
 Fale-me de EXU quando você for capaz de fazer escolhas capacitadas e falar a 

verdade em palavras e atos. 
 Fale-me de OGUM quando você for capaz de romper suas próprias ilusões, 
enfrentar seus medos, seus fracassos e corajosamente evoluir para manifestar o melhor 

de si. 
 Fale-me de OXUM quando você for capaz e criar harmonia, alegria e abundância 

em sua própria vida sem egoísmo. 
 Fale-me de OXALÁ quando você for capaz de semear a paz mais pura e manter 
uma mente tranquila. 

 Fale-me de IANSÃ quando você for capaz e estar no olho do furacão da vida e fluir 
facilmente quando os ventos da mudança estiverem sobre você. 

 Fale-me de Iemanjá quando você for capaz de equilibrar suas emoções e empatia 
com os outros. 
 Fale-me de ORUNMILÁ quando você for capaz de ver o mundo através do olho da 

sabedoria e equilibrar o julgamento com compaixão e não a duras críticas e outras 
inadequações. 

 Fale-me de XANGÔ quando você puder transcender o seu ego e servir aos outros 
com compaixão. 
 Fale-me de OBÁ quando você for capaz de honrar as mulheres em sua vida, tratá-

las bem e abraçar o lado feminino de sua própria alma. 
 Fale-me de IBEJI quando você for capaz de conhecer e distribuir o amor universal 

e viver a vida com a inocência das crianças. 
 Fale-me de OXOSSI quando você for capaz de repartir o alimento com o 
estrangeiro. 

 Fale-me de OBALUAIÊ quando você for capaz de identificar e cuidar das doenças 
do corpo e da alma de um semelhante. 

 Fale-me de OLORUM quando você tiver a certeza de que a Fonte existe e nos 
alimenta, que estamos interligados e que ninguém conseguirá cumprir seu destino 
sozinho. 

 Fale-me de caráter quando você puder realmente tratar os outros como gostaria de 
ser tratado, porque você percebe...não há separação entre você e eu, exceto o que está 

em nossas próprias mentes. 
 Se você ainda não se considera capaz de aceitar esse ensinamento, você deve 
retornar ao útero e tentar tudo novamente. 

  
 EU SOU TRADIÇÃO. 
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