
Dabrakás  

Os Dabrakás fazem parte dos conhecimentos espirituais da Kabash, antiqüíssima ordem 

esotérica do antigo Egito, a qual é considerada a ancestral da Cabala Judaica. Eles são mantras 

com determinadas funções e/ou aplicações e que promovem o bem-estar espiritual, mental, 

energético e emocional. 

Procure exercitar esses mantras regularmente para sentir os efeitos sutis no seu organismo e na 

sua rotina diária.  

Escolha um mantra que seja benéfico ao seu momento de vida e inicie a vibração pelo seu 

chakra frontal, na testa. Procure relaxar e sintonizar uma energia bem tranquila e amorosa em 

você, um estado íntimo de paz e harmonia.  

Benefícios dessa Visualização Criativa 

1. Energizar o corpo e equilibrar as energias dos órgãos. 

2. Sintonizar planos mais altos que escapam a ação do intelecto. 

3. Purificar respostas emocionais e mentais 

4. Integração de sua personalidade ou individualidade. 

5. Criar campos de serviços (parapsíquicos) mais amplos. 

6. Expandir as energias e irradia-las para o bem de todos. 

7. Conectar-se com os devas (do sânscrito anjo, divindade). 

8. Conectar-se com os planos sutis e os amparadores espirituais. 

1. TASH LEJ  

Podemos dizer que esse mantra é o "mantra-mãe", ou seja, é o mantra que você deve trabalhar 

primeiro em você antes de iniciar a prática energética dos demais mantras. 

É um mantra que ajuda a elevar a vibração e cria uma sintonia com os planos mais sutis, 

facilitando a sua conexão com os amparadores.  

Vibre no frontal TASH LEJ por dois minutos com muito carinho, pensando em coisas boas, 

fraternas e luminosas.  

É um mantra de flexibilidade espiritual, que facilita a sua sintonia com os amparadores ligados a 

essa onda de amor espiritual conectada a egrégora extrafísica dos hierofantes* egípcios da 

Kabash.  

Assim como o Tash Lej, os demais mantras também não possuem tradução, sendo apenas 

palavras estrategicamente colocadas a efeito energético-sonoro, cujas egrégoras estão 

profundamente (e propositadamente) interligadas as antigas ideias espirituais dos milenares 

processos iniciáticos do antigo Egito.  

O TASH LEJ é uma "Lâmpada Acesa no Frontal". Eleva teu padrão vibracional “às alturas 

cósmicas” 



 

2. ABIJ ANEJ  

Assim como os demais mantras, procure vibrar no frontal o ABIJ ANEJ, o qual é um poderoso 

mantra de cura e revitalização. 

Este é um mantra que traz muita vitalidade. Sempre deve ser feito ANTES de qualquer prática 

ou trabalho espiritual. Ele ajuda na concentração de energia e na preparação energética para 

qualquer trabalho.  

Eu utilizo muito esse mantra antes dos atendimentos. Recomendo a você que ao vibrar este 

"mantra vitalizador" busque concentrar as energias nas mãos antes de realizar qualquer 

transmissão energética, seja no Reiki, no Passe Espírita, no Jorhei, no Chi Kun, Cura Prânica, 

ou em qualquer doação energética em prol do bem de qualquer semelhante.  

ABIJ ANEJ é sinônimo de "Energização das Mãos".  

 

3. MU RET  

Mantra para se realizar embaixo do chuveiro com as mãos pra cima. Concentrar na testa MU 

RET. Essa técnica hidromagnética milenar ajuda a dilatar mais a aura e, consequentemente, 

relaxar a mente.  

Uma verdadeira limpeza bioenergética; deixe a água do chuveiro descer pelas costas enquanto 

visualiza o mantra no frontal. 

 

4. MEH MED REH  

Com as mãos abertas (em estado de reverência) para o sol, procura captar as energias (prana) do 

astro-rei. Vibre-o no chacra frontal, saturando a sua aura com energia vital e hidratando 

energeticamente os teus chacras.  

 

5. TZAIR ABU  

É um mantra que você pode fazer enquanto estiver dando uma boa caminhada, vibrando TZAIR 

ABU no teu chacra frontal com pensamentos de paz e equilíbrio.  

O TZAIR ABU também é um mantra utilizado para favorecer a projeção astral. Procure deitar e 

afirmar mentalmente no teu chacra frontal TZAIR ABU, enquanto você cai no sono.  Este 

mantra projetivo pode facilitar uma saída do corpo consciente. 

 

6. RE SHIMA  

Mantra de autodefesa psíquica, contra pensamentos intrusos provenientes de consciências 

carentes energeticamente que possam te assediar. É utilizado para proteção.  



Melhora, e muito, a concentração. Portanto, vibre no teu frontal com sentimento real e uma 

imensa vontade de harmonizar-se interiormente o RE SHIMA.  

 

7. ALE-BA  

É conhecido como o mantra do silêncio. Vibrando no frontal o ALE-BA, ajudamos muito a 

relaxar a mente agitada e conturbada. Utilize-o para neutralizar pensamentos obsessivos ou 

ansiosos. 

Por isso vibre com muito carinho e paciência o ALE-BA, procurando acalmar a mente com 

ondas de luz e discernimento. 

 

8. TOR AVINU  

É um mantra que ajuda você a encontrar sua missão na Terra. Aquilo à que você está 

predestinado. 

Concentre-se neste mantra vibrando-o no frontal num momento de pura inspiração, e procure 

sentir com o coração as "dicas cósmicas" que podem te dizer algo sobre a tua missão 

espiritualista no planeta azul.  

 

9. TOR EIN SOF  

É conhecido como "mantra do infinito", "mantra estelar".  

O Wagner Borges adaptou esta milenar prática espiritual aos moldes ocidentais. Procure sentar 

num lugar bem tranquilo, num momento que seja conveniente pra você. Com os olhos fechados 

procure visualizar uma árvore em forma de um Y com duas esferas nas suas pontas. As esferas 

podem ser brancas ou douradas, bem vivas. 

Ao mesmo tempo procure vibrar no seu chacra frontal o "mantra do infinito" TOR EIN SOF.  

Vá visualizando as bolas energéticas com muita paciência e serenidade, pois essa milenar 

técnica ajuda a te reconectar ao infinito a fazer lembrar de sua origem estelar, extrafísica.  

É recomendável que ao mesmo tempo em que você executa esta prática, procure olhar para o 

"céu do seu coração", ou seja, para dentro de ti, nas profundezas do seu mundo intuitivo.  

TOR EIN SOF no frontal: as estrelas agradecem! E os teus chakras também! TOR EIN SOF é 

Paz e Luz na tua consciência, é uma porta diamantífera ao Samadhi (Expansão da Consciência). 

Esses ensinamentos foram passados pelo professor Wagner Borges num curso no IPPB em 2005 

Espero que vocês gostem. 

Adriana Splendore 


