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ÒGÚNDÁ
“O Poder e a Certeza”

SOBRE A ESCOLHA DO ODU:

Quando escolhi o Odu “Ogundá” inicialmente foi pelo fato de sempre lembrar da palavra Ogundê, depois

foi pelo significado “Poder e Certeza”.

No momento da escolha me encontrava em uma fase delicada onde “Poder e Certeza” era algo que eu estava

perdendo na minha Alma e acreditei que de alguma forma nessa jornada IGBASIlÈ e com a conexão com

esse Odu, eu poderia resgatar o meu Poder Pessoal, as minhas forças, me reencontrar novamente com as

certezas da minha alma, dos meus sonhos.

E assim segui nesse desafio, nesse aprendizado...

Mergulhar nessa Sabedoria Ancestral em busca de descobertas, resgates, encontros foi esse o meu

propósito. Foi desafiador, pois havia em mim o pré-conceito/medo do desconhecido. O resultado foi

surpreendente, um reencontro com as minhas raízes Ancestrais.

Sou Cecilia Dolores Pereira Farias, Cecilia Mani, Mani Carimbó, todas as partes de mim em uma só!



Meus pés descalços, me conectam a Mãe terra,

levando mensagens, dizendo a ela o quanto sou

grata e como com ela me fortalezo ao tocá-la,

senti-la me restabeleço e reconecto às forças da

natureza e me amparo, ancoro, me energizo

como raízes da minha Ancestralidade.

Eu mergulho nessa egrégora, nesse amor, e volto

leve, com a alma menina e assim sigo

encantada, cheia de esperança para continuar

minha jornada, minhas buscas, encontros,

realizando meus sonhos.

PÉS NA TERRA



ERVAS PLANTIL, COLHEITA, CONEXÃO

Erva: Abre Caminho

A erva cultivo em casa,

eescolhi com o propósito

de me conectar a

essência da erva para

me fortalecer, restaurar

minha energia, para

limpeza, proteção e

para dar firmeza às

minha pegadas e

assim romper os

obstáculos para seguir

a caminhada.

“Erva Sagrada, que

se doa para curar

minhas dores, que

me nutre com sua

seiva, me conecte a

sua essência, emane

em mim sua luz.”

Gratidão Natureza!



E ALMA DA ERVA



BANHO DE ESCALDA PÉS

Parar e mergulhar os pés na água com as ervas faz com que tudo se 

dissolva, dissipe e o que estava pesado torna-se leve, fluido. 



A TERRA...PALHA E FOLHA, 
RAÍZES.

Força, centramento, proteção!



CONEXÃO TOQUE DAS MÃO 

A Sensação ao tocar as ervas, desde a colheita até arrumar cada uma delas, foi adentrar na força da

Natureza, na seiva, na floresta. Fortaleci minha alma, meu corpo, senti leveza. A essência de cada uma

delas me trazendo de volta a energia perdida, foi como adentrar na mata. Revigorada!



BOUQUET DE ERVAS

Cada erva coletada dizia algo para a cura que eu

precisava. Uma mais forte, outra mais delicada e essa

integração me fez sentir como se cada uma delas

tocasse algo em mim. Uma vibração tomou conta de

mim, me conectou a algo que já vivi antes, me

trazendo memorias, lembranças e fui sentindo uma

sensação de leveza, de paz, amor profundo.



DEFUMADOR DE ERVAS 

E os Espiritos das ervas se

manifestam na suave essência que

emana, purificando as camadas

sutis em mim. Restaurando,

conectando e assim senti minha

energia se restabelecer, revigorou meu

ser.



CARTA A ANCESTRALIDADE
 SOL DO COSMOGRAMA BAKONGO QUE SE RELACIONA COM A MINHA CARTA:

“KALA, NASCIMENTO”



Querida Vovó Leocádia,

É com muito amor no meu coração escrevo para você onde quer que estejas que essa mensagem chegue até você

Quando você nos deixou foi um momento triste demais. Estava completando meus 12 anos e uma mistura de sentimentos tomou
conta de mim, mas não quero falar de tristeza. Quero aproveitar para lembrar de todos os momentos da sua presença na minha
vida. Seu carinho comigo, o cuidado que sempre teve, as comidinhas gostosas, o sabor do feijão, aquelas cascas de laranja
penduradas na porta, o fogo do ferro de passar roupa que até hoje busco um igual para ter ainda mais sua presença na minha vida.
Outro dia minha Mae falou que conseguiu um ferro daquele para mim. Só esperando para pegar com ela.

Nesse momento é muita emoção aqui no meu coração. Vem memorias tão vivas.

Quero te dizer que não pude ir velar você. Não pude escolher. Foi muito triste não poder te encontrar naquele dia. Minha Mãe não
quis me levar até você, mas saiba que você estaria sempre comigo. Hoje tramito com as danças que, por algum motivo me
lembram você. As raízes africanas, na cor sua pele, no seu jeito, na sua força, me faz conectar com essa força das raízes negras.
Talvez ninguém entenda esse meu interesse pelos batuques, pelas histórias, pelas danças, mas acredito que venha dos Ancestrais
da Família Farias, de você e meu Avozinho e assim vou seguindo nessa conexão.

Nesse momento é como um Portal que se abre e quero agora ficar no seu abraço pelo tempo eterno. Meu carinho, meu amor,
minha felicidade quero compartilhar comigo.

Hoje tenho meu filho Eric que tem 18 anos e um menino branquinho de olhos azuis, mas sempre falo para ele de você, da avozinha
negra linda que ele tem e que ele lembre-se sempre das suas origens, dos seus Ancestrais. Queira que você tivesse carregado ele
em seu colo. Quando ele nasceu uma senhora veio me ajudar a cuidar dele, a Dona Macário, ela era muito parecida com a Senhora
e de alguma forma sentia você por perto. Ele te ama também, mesmo sem ter conhecido você.

Vozinha, tantas saudades no meu coração. Tenho comigo nas minhas lembranças tudo que passamos juntas. Lembro de você na
porta da sua casa quando eu estava voltando para casa e você me dando sua benção. Meus olhos se enchem de lagrimas. Vozinha,
te agradeço por todo amor, carinho e cuidado. Sempre falo com meu Pai, ele está bem e quando fala comigo chora, sempre chora.
Outro dia perguntei das estórias da infância dele, mas ele não lembra muito, só chora.

Minha Vozinha querida, preciso ir, o tempo passa, mas jamais esquecerei seu carinho, seus mimos, seu amor. Te amo vozinha para
toda eternidade.

E que esse portal que se abriu para esse reencontro seja eterno e sempre que for possível nos reencontraremos com flores, na luz
das estrelas ou nos raios de sol. Amor eterno!

Sua neta, Cecilia Dolores Pereira Farias

São Paulo, 09/04/2021

Flor do Bem quer...

Flor para minha Avó.



A DANÇA DO NASCIMENTO
Dançar a Ancestralidade: O nascimento, as forças que se misturavam...

me trouxe memorias de dor, a dor do parto, a dor da vida, da traição, memorias que não são minhas.

Estava tudo tão apertado, o corpo trançado, a luta pela vida, perece que sentia, as dores, as lagrimas da

minha Mãezinha, tão jovem menina. As lagrimas da minha mãe, dos gritos, do medo, da farsa,

Casamento desfeito, ciúmes, brigas, anseios. Parece que sentia o cansaço, a insegurança, as incertezas

que ela passava. E senti uma mistura de sentimentos. Passar o portal apertado, doido, desafio da vida

que se misturavam a alegria de já ter vencido, superado, algo que nem eu mesma sabia.

Nascer ou voltar ao mundo de uma forma inesperada.

As historias que ouvia na barriga da minha Mãe, encerando a casa começou a correria, estourou a bolsa, e

parece que tudo parou, mas o movimento para a vida seguia, já vou pra maternidade, um susto, chegou a

hora, a hora de chegou, passar o portal, o portal da Vida.

O grito, o choro, o sorriso, o abraço....aqui estou Viva!!!

Sou a força que vem delas, minha Mãe, minhas Avós, minhas tias. Sou impulso, sou forte, coragem, sou

amor.

Sou Cecilia Dolores Pereira Farias.



MINHA VIVÊNCIA IGBASILE
Estamos vivendo num tempo que não tem dia, não tem hora, não tem data, onde mergulhar num aprendizado esta sendo

uma das nossas ancoras para sobreviver, lutar, vencer toda essa sombra que nos amedronta, a pandemia Covid19. Assim

chegou para mim a jornada Igbasilé Dudu Ni Ijó, Registro Negro na Dannça.

Parecia tudo novo, a historia, a linguagem, mas aos poucos o aprendizado foi se revelando ou eu fui me conectando e a

jornada “Igbasilé” que era um desconhecido, tornou-se um reencontro. Foi descoberta, renascimento, quebra de preconceitos,

desafiar meus medos, foi refugio, resgate, profundo conhecimento que jamais imaginei adentrar antes, mas aconteceu e foi

simplesmente divino. Muito aprendizado novo, mas repleto de conexões com coisas que já observava de longe e que me

assustavam. Viajei no tempo, na sabedoria Ancestral, nas raízes mais profundas e me nutri e me refazia, reconstruía diante

do caos que eu estava vivendo. Igbasilé me revirou do avesso, mas me restabeleceu. A cada encontro uma descoberta, um

acalento, uma conexão, fortalecimento.

Algo muito especial foi a forma como o Luiz Anastácio compartilhou seu saber e todo aprendizado foi muito de leve, tão sutil,

mas forte ao mesmo tempo e o que era para mim desafiador tornou-se tranquilo de certa forma e esta deixando vontade de

quero mais! Igbasilé é joia rara! É escrever toda uma história de reconstrução, ressignificação, renascimento!

Gratidão por todas as danças que pude experienciar, aos Mestres que deixaram seus registros em meu coração, na minha

alma. A partir dessa jornada minha dança sempre terá algo de cada um que ensinou seus passos, seus gestos, seu ritmo, sua

fala, olhar mesmo que pela tela estarão comigo, na expressão do meu corpo ao dançar.

Ogundá!!! Sou grata!!! Meu abraço cheio de amor a todos que idealizaram esse projeto.

Sou Cecilia Dolores Pereira Farias.
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