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O que é o Japamala e o que você precisa saber
sobre ele
Você conhece as 5 premiações mais importantes
do provém
entretenimento?
Ele é sagrado para budistas, hinduístas e jainistas,
O nome Japamala, ou Japa Mala,
do

mas se parece muito com o Rosário cristão, também
sânscrito, língua na qual “jap” significa “murmurar”
chamado de Terço, com que nós, ocidentais,
e “japa” é uma atividade de recitação em
Em diferentes momentos, ao longo do ano, vários nomes de premiações de música, cinema e televisão
estamos mais familiarizados. Na realidade, foram os
murmúrios, repetidamente. “Mala”, por sua vez,
começam a ocupar os mais diversos meios de comunicação e as redes sociais. Você sabe quais são os
romanos que levaram o colar de preces, originado na
possui diferentes significados, mas, neste caso, quer
principais prêmios e conhece a fundo cada um deles? Ou quando chega alguma época de premiações, você
Índia, para o ocidente, dando origem ao Rosário.
dizer “cordão”.
se sente um pouco perdido(a)?
O Japamala é também uma ferramenta útil para a
O Japamala é, portanto, um cordão de contas usado
Talvez você conheça a maioria desses nomes e até saiba que são alguns dos prêmios mais importantes do
prática da meditação, pois ajuda a manter a mente
para a repetição de entoações, em murmúrios ou
entretenimento, mas não tem muito conhecimento sobre eles. Não se preocupe, depois de ler este texto
focada. Enquanto repete um mantra, o indivíduo
mental, de mantras ou preces. Como veremos, ele
você vai estar por dentro do assunto e nunca mais vai se sentir excluído(a) quando uma nova temporada de
que medita acompanha com os dedos, ao longo do
não é apenas um facilitador de rituais espirituais
premiações chegar!
colar, o número de repetições necessárias para
e/ou meditativos, mas também um potencializador
completar seu exercício. Assim, não é preciso contar
de seus benefícios e do poder de harmonia e cura
1.
Oscar:
o
principal
dentre
as
premiações
mais
importantes
do entretenimento!
o número
de repetições
e é possível se concentrar
dessas práticas.
melhor
na
meditação
e
no
poder do
mantra.
É quase impossível nunca ter ouvido falar do Academy Awards of Merit, mais conhecido
como
Oscar. Ele
texto,mais
vamos
tratar da origem
do Japamala,
da
éNeste
o prêmio
importante
do cinema
e do entretenimento
de forma geral. A premiação acontece em
O colaros
normalmente
tem 108 contas
e um “Meru”,
numerologia
envolvida
na confecção
colar e e premia
fevereiro,
reúne
os maiores
nomes dedesse
Hollywood
melhores trabalhos
e profissionais
do
que significa “montanha” e é uma conta central, por
dos materiais
mais utilizados
para
contas,
universo
cinematográfico,
a partir
de as
24 suas
categorias.
vezes também chamada de conta “Guru”. O Meru é
assim como das diferentes energias e
o marco desde
do início
e do
fimgrande
do colar
e das repetições
potencialidades
que
cada
material
oferece.
O prêmio é também o mais antigo do cinema: ele é distribuído
1929!
Seu
prestígio
se deve
mentais.
Elee Ciências
geralmente
é uma conta da(Academy
qual pende
igualmente aos seus jurados: 6 mil membros da Academia
de Artes
Cinematográficas
uma
franja decinematográfica.
fios, mas também pode ser uma pedra
Também
dasand
diferentes
seus
of
Motionfalaremos
Picture Arts
Sciences),cores
todosdos
integrantes
da indústria
maior, de um material diferente das outras contas. O
fios e de alguns dos muitos mantras que podem ser
utilizados
2.
Globo no
deritual
Ourode repetição de entoações. Por Meru não deve ser contado na repetição de mantras.
fim, ensinaremos como essa prática deve ser feita,
O
de Ouro,
Globes,
também é um grande evento
Hollywood
e frequentemente
Masdepor
que 108 contas?
ouGlobo
seja, como
utilizarouumGolden
Japamala
adequadamente.
apresenta uma lista de ganhadores bem parecida com a do Oscar. Qual é, então, a diferença entre os dois
prêmios e por que o Oscar tem mais prestígio?
108 é considerado um número sagrado no
Origem e numerologia
Hinduísmo, no Budismo e no Jainismo. Ele é
Uma diferença básica é que o Globo de Ouro avalia tanto
produtoso do
cinema
da televisão.
considerado
número
da como
existência
e apareceEle
em
Registros de confecção e utilização de Japamalas
acontece em janeiro, existe desde 1944 e é oferecido peladiversas
Associação
dos
Correspondentes
Estrangeiros
de
referências dessas três religiões, estando
remontam ao século VIII, na Índia. Nos séculos
Hollywood (Hollywood Foreign Press Association). Isso
significapresente
que seu no
júriIslã,
não no
é composto
também
Sikhism por
e atéumna
seguintes, o seu uso se espalha, junto com o
número extenso de profissionais do cinema, mas sim de astrologia.
90 jornalistas
internacionais.
A tradição
yogue considera que o número
Budismo, para outros países da Ásia, como a China
significa completude espiritual e acredita que há 108
e o Japão.
A honra de ser escolhido por tantos colegas de profissão,locais
no Oscar,
acaba,
prevalecer.
Porém, ono
sagrados
naassim,
Índia por
e 108
locais sagrados
Globo de Ouro não deixa de ser uma das premiações mais
importantes
corpo
humano. do entretenimento, além de estar
entre as três mais assistidas da televisão.

Algumas descobertas científicas também reforçam o mistério contido no número: a distância entre a Terra
e o Sol é de 108 vezes o diâmetro do Sol e a Terra é 108 vezes menor do que o Sol!
Porém, também existem cordões de 54 contas, assim como pulseiras de 27, ou seja, com metade ou um
Although I have written plenty of texts as a content
quarto do número de contas do Japamala tradicional. No caso desses colares menores, é necessário repetir
writer
copywriter
Brazilian
marketing
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(4 x 27)for
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a série
de mantras
feitas ao longo do colar, de forma a completar o
company
Rock Content, for which I have been working
ciclo
de 108 repetições.
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As contas do cordão podem ser feitas de
diversos materiais, como sementes,
madeira ou pedras. Cada um deles é mais
propício a determinada intenção e,
portanto, é mais adequado a certos
mantras. Os materiais mais indicados
Em diferentes momentos, ao longo do ano, vários nomes de premiações de música, cinema e televisão
para compor um Japamala são aqueles
começam a ocupar os mais diversos meios de comunicação e as redes sociais. Você sabe quais são os
naturais, sendo os seguintes os mais
principais prêmios e conhece a fundo cada um deles? Ou quando chega alguma época de premiações, você
comuns:
se sente um pouco perdido(a)?

Você conhece as 5 premiações mais importantes
do entretenimento?

Talvez
você de
conheça
a maioria desses nomes Sândalo
e até saiba que são alguns dos prêmios mais importantes do
Sementes
rudraksha
entretenimento,
mas
não
tem
muito
conhecimento
sobre eles.
Nãosesetornou
preocupe,
depois
de lerÉeste
texto
Este é o material mais conhecido
Este material
também
bastante
popular.
conhecido
você
vai estar
dentro
assunto e nunca
mais
vai se sentir
excluído(a) quando
umasentimentos
nova temporada
de
quando
se por
trata
da do
confecção
de
por promover
a tranquilidade,
dissolver
negativos
premiações
chegar!
Japamalas. Provenientes da Ásia, essas
e combater a depressão. O sândalo está ligado a Brahma e, por
sementes são encontradas dentro dos
isso, mantras dedicados a este deus são indicados para o uso de
da oárvore
de rudraksha.
Japamalasmais
feitosimportantes
com esse material,
como é o caso de AHAM
1.frutos
Oscar:
principal
dentre asEste
premiações
do entretenimento!
nome significa “olho de Shiva”.
BRAHMA ASMI. O OM também é sugerido.
É quase impossível nunca ter ouvido falar do Academy Awards of Merit, mais conhecido como Oscar. Ele
Segundo um antigo e sagrado texto do
é o prêmio mais importante do cinema e do entretenimento de forma geral. A premiação acontece em
Hinduísmo, as árvores de rudraksha
Tulsi
fevereiro, reúne os maiores nomes de Hollywood e premia os melhores trabalhos e profissionais do
teriam nascido de lágrimas de Shiva que
Tulsi é a madeira considerada mais sagrada na Índia e é
universo cinematográfico, a partir de 24 categorias.
caíram na terra.
conhecida por seu poder de cura física e espiritual. Também
acredita-se que seja capaz de auxiliar no aumento da devoção e
O prêmio é também o mais antigo do cinema: ele é distribuído desde 1929! Seu grande prestígio se deve
Diversas propriedades medicinais e
do amor daqueles que a utilizam com fins espirituais. Dentre os
igualmente aos seus jurados: 6 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy
espirituais são associadas a essas
mantras recomendados para esse material, está o OM NAMO
of Motion Picture Arts and Sciences), todos integrantes da indústria cinematográfica.
sementes, com benefícios para o corpo e
NARAYANAYA.
a mente. Elas estão associadas à
2.proteção,
Globoao
defoco
Ouro
e à cura, especialmente
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de
problemas
de
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com
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mas,
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mesmo
tempo,
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prêmios e por que o Oscar tem mais prestígio?
encontradas em diversos tamanhos e
transmissora de energia e possibilitadora de cura. Um bom
colorações.
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para
esteprodutos
material édo
o AHAM
ASMI. Ele
Uma
diferença básica é que o Globo de Ouro
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tanto
cinema BRAHMA
como da televisão.
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Por serem(Hollywood
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A ametista,
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SHIVAYA
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e
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vício
e
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mantras
indicados
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ela
são: OM
número extenso de profissionais do cinema, mas sim de 90 jornalistas internacionais.
dos mais indicados para Japamalas feitos
TARE TUTTARE TURE SVAHA e OM MANI PADME
Outro
mantra
HUM.
Entretanto,
muitas
outras
também podem
Acom
honraessas
de sersementes.
escolhido por
tantos
colegas de
profissão,
no Oscar,
acaba,
assim,pedras
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Porém, ser
o
bastante
apropriado
é
o
OM.
encontradas
em
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como
a
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a
ágata,
a
jade,
etc.
Globo de Ouro não deixa de ser uma das premiações mais importantes do entretenimento, além de estar
entre as três mais assistidas da televisão.

Franja
A franja do Japamala, que pende do “Meru”, representa a nossa conexão com o Divino e também pode ser
feita de diferentes materiais, como algodão e seda, por exemplo. Mas são as cores dos fios que mais variam e
Although I have written plenty of texts as a content
que incorporam diversos simbolismos e potencialidades. Vamos conhecer as principais cores e seus
writer and a copywriter for the Brazilian marketing
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company Rock Content, for which I have been working
a freelancer
I ame not
allowed toTem
disclose
●as
Vermelho:
cor dosince
amor,2017,
do desejo
da sexualidade.
efeito estimulante, energizador e fortalecedor.
●my
Laranja:
significafor
a energia
da vida.reasons.
Representa
a felicidade,
a criatividade e o sucesso. Tem efeito caloroso,
authorship
contractual
Below
is the text
deI atração
e
prazer.
was asked to write in order to be approved by Rock
● Amarelo: representa a autoestima e o poder pessoal. Também tem efeito energizador e fortalecedor e
Content.

estimula a confiança.
● Verde: simboliza a compaixão e a harmonia. Tem um efeito harmonizador, calmante e rejuvenecedor,
estimulando a paz interior e o amor.
● Azul: representa a comunicação, a inspiração e a lealdade. Tem um efeito calmante e estimula a paciência e
a compreensão.
● Roxo ou púrpura: simboliza o conhecimento e a intuição. Estimula a transformação, a desintoxicação e a
meditação.
● Branco:
cor momentos,
da pureza e ao
da longo
bondade.
efeito
harmônico
e estimula
equilíbrio
e a simplicidade.
Em
diferentes
do Tem
ano, um
vários
nomes
de premiações
deomúsica,
cinema
e televisão
●
Preto:
simboliza
o
poder
e
o
mistério,
mas
também
o
luto.
Seus
efeitos
são:
proteção,
começam a ocupar os mais diversos meios de comunicação e as redes sociais. Você sabetransformação
quais são os e
seriedade.prêmios e conhece a fundo cada um deles? Ou quando chega alguma época de premiações, você
principais
Marrom:
simboliza
seriedade, estrutura e concreticidade. Oferece proteção e estimula a estabilidade, a
se●sente
um pouco
perdido(a)?
confiança e a concentração.
Talvez você conheça a maioria desses nomes e até saiba que são alguns dos prêmios mais importantes do
Portanto, é interessante
a cor
de acordo com
suas
intenções,
comodepois
é feitodecom
escolha
entretenimento,
mas não escolher
tem muito
conhecimento
sobre
eles.
Não se assim
preocupe,
ler aeste
textodo
material
das contas
e com
eleição do
mantra.
você
vai estar
por dentro
doaassunto
e nunca
mais vai se sentir excluído(a) quando uma nova temporada de
premiações chegar!
Mas o que, afinal, são os mantras e o que cada um deles representa? E quais seriam os mais indicados para o
o Japamala?
1.exercício
Oscar:deo meditação
principalcom
dentre
as premiações mais importantes do entretenimento!

Você conhece as 5 premiações mais importantes
do entretenimento?

Mantras

É quase impossível nunca ter ouvido falar do Academy Awards of Merit, mais conhecido como Oscar. Ele
é o prêmio mais importante do cinema e do entretenimento de forma geral. A premiação acontece em
A palavra “mantra” vem do sânscrito e
fevereiro, reúne os maiores nomes de Hollywood e premia os melhores trabalhos e profissionais do
significa, resumidamente, “pensamento
universo cinematográfico, a partir de 24 categorias.
que liberta”. Os mantras têm sua origem
no hinduísmo, mas também são utilizados
O prêmio é também o mais antigo do cinema: ele é distribuído desde 1929! Seu grande prestígio se deve
em outras religiões, como o budismo.
igualmente aos seus jurados: 6 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy
of Motion Picture Arts and Sciences), todos integrantes da indústria cinematográfica.
Eles se compõem de letras, sílabas,
palavras ou sequências de palavras
2. Globo de Ouro
consideradas sagradas por essas religiões.
Os mantras
podem ser
cantados em voz
O Globo de Ouro, ou Golden Globes, também é um grande evento
de Hollywood
e frequentemente
comentre
o objetivo
apresenta uma lista de ganhadores bem parecida com a do Oscar. alta
Qualoué, mentalmente,
então, a diferença
os dois de
invocar proteção, promover cura ou
prêmios e por que o Oscar tem mais prestígio?
permitir acesso a um outro estado de
consciência.
Uma diferença básica é que o Globo de Ouro avalia tanto produtos
do cinema como da televisão. Ele
acontece em janeiro, existe desde 1944 e é oferecido pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de
Atualmente, eles são também utilizados por não-religiosos ou adeptos de outras religiões, pois podem
Hollywood (Hollywood Foreign Press Association). Isso significa que seu júri não é composto por um
auxiliar indivíduos a entrar em estados profundos de meditação. O mantra mais indicado para determinada
número extenso de profissionais do cinema, mas sim de 90 jornalistas internacionais.
pessoa é idealmente recomendado por um Mestre ou Guru. Contudo, caso não possua um Mestre, você
pode escolher um mantra analisando a sua principal intenção e também seguindo sua intuição.
A honra de ser escolhido por tantos colegas de profissão, no Oscar, acaba, assim, por prevalecer. Porém, o
Globo de Ouro não deixa de ser uma das premiações mais importantes do entretenimento, além de estar
entre as três mais assistidas da televisão.

OM NAMAH SHIVAYA
Existem inúmeros mantras que você pode utilizar
Esse mantra é um cântico de adoração a Shiva.
em sua prática com o Japamala, provindos tanto da
Contudo, há interpretações que vêem o deus Shiva,
tradição do Hinduísmo como do Budismo. Cada
contexto, como um representante da
mantra oferece uma energia e um potencial
Although I have written plenty of texts as aneste
content
divindade interior e do verdadeiro “eu” de cada um.
diferente. Se você é iniciante na prática, talvez seja
writer
andcomeçar
a copywriter
for entoações
the Brazilian
Assim, o mantra pode ser visto como uma adoração
mais
indicado
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mais marketing
company
Rock
Content,
for
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I
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eworking
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curtas.
as a freelancer since 2017, I am not allowed toverdadeiro
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my authorship
contractual reasons. Below is the text
MANI PADME HUM
I was asked to write in order to be approvedOM
by Rock
Mantra budista muito utilizado, o OM MANI
Content.
PADME HUM tem o poder de acalmar medos e
OM ou AUM (ॐ)
aliviar a ansiedade. A longo prazo, também desperta
O OM é provavelmente o mantra mais conhecido
a consciência, aguça a intuição e a compaixão.
de todos e é considerado também o mais poderoso.
Ele é chamado de “vibração cósmica” ou “som da
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
origem”. Ao entoar esse mantra, seu corpo entra em
Esta é a versão curta de uma longa oração dedicada
harmonia com a vibração, ou ressonância, do
à deusa Tara, muito amada por budistas tibetanos.
Universo. Repetir o OM é uma ótima forma de
Tarade
é conhecida
libertação
e sucesso.
acalmar
a mente
e é indicado
e finalizar
Em
diferentes
momentos,
ao para
longoiniciar
do ano,
vários nomes
premiaçõespor
deconceder
música, cinema
e televisão
Este
é
um
mantra
capaz
de
combater
uma
prática
meditativa.
Esse
mantra
também
começam a ocupar os mais diversos meios de comunicação e as redes sociais. Você sabe quais medos
são os e
e dealguma
amenizar
obstáculos
cotidianos.
melhora asprêmios
capacidades
comunicativas
do indivíduo.
principais
e conhece
a fundo cada
um deles? Ousofrimentos
quando chega
época
de premiações,
você
se sente um pouco perdido(a)?
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Você conhece as 5 premiações mais importantes
do entretenimento?

Talvez você conheça a maioria desses nomes e até saiba que são alguns dos prêmios mais importantes do
entretenimento, mas não tem muito conhecimento sobre eles. Não se preocupe, depois de ler este texto
você vai estar por dentro do assunto e nunca mais vai se sentir excluído(a) quando uma nova temporada de
premiações chegar!

1. Oscar: o principal dentre as premiações mais importantes do entretenimento!
É quase impossível nunca ter ouvido falar do Academy Awards of Merit, mais conhecido como Oscar. Ele
é o prêmio mais importante do cinema e do entretenimento de forma geral. A premiação acontece em
fevereiro, reúne os maiores nomes de Hollywood e premia os melhores trabalhos e profissionais do
universo cinematográfico, a partir de 24 categorias.
O
prêmioBRAHMASMI
é também o mais antigo do cinema: ele é distribuído
desdeNARAYANAYA
1929! Seu grande prestígio se deve
OM NAMO
AHAM
igualmente
aos
seus
jurados:
6
mil
membros
da
Academia
de
Artes
e
Ciências
Este é um mantra de Cinematográficas
paz e de adoração(Academy
a Vishnu,
Este também é um mantra de conexão com o
of
Motion Picture
Arts and
integrantes
da indústria
cinematográfica.
deus
da ordem
e da harmonia. É muito indicado
Universo,
assim como
comSciences),
o deus todos
Brahma.
Ele
para o início de uma prática meditativa, para
significa reconhecer que nós, o Divino e o Universo
purificar e para estabelecer a paz na mente do
somos
um
só
e
que
todos
os
seres
estamos
2. Globo de Ouro
praticante.
conectados. Essas palavras permitem clareza,
O Globo de Ouro, ou Golden Globes, também é um grande evento de Hollywood e frequentemente
auto-conhecimento e reconhecimento do nosso
apresenta uma lista de ganhadores bem parecida com a do Oscar. Qual é, então, a diferença entre os dois
OM RUTSIRA MANI PRAVARTAYA HUM
próprio poder e responsabilidade.
prêmios e por que o Oscar tem mais prestígio?
Este mantra é utilizado para abençoar um Japamala.
Você deve repetir essas palavras sete vezes e, em
SAT NAM
Uma diferença básica é que o Globo de Ouro avalia tanto produtos do cinema como da televisão. Ele
seguida, soprar sobre seu mala, para abençoá-lo e
“SAT NAM” significa “verdade é o meu nome”. É
acontece em janeiro, existe desde 1944 e é oferecido pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de
aumentar o seu poder.
um mantra que ajuda o praticante a desenvolver sua
Hollywood (Hollywood Foreign Press Association). Isso significa que seu júri não é composto por um
Alguns praticantes de meditação, contudo, preferem
intuição. A entoação da palavra “SAT” deve ser pelo
número extenso de profissionais do cinema, mas sim de 90 jornalistas internacionais.
proferir palavras em seu próprio idioma, repetindo
menos 8 vezes mais longa que a de “NAM”. Ou
aquilo que buscam, como “paz”, “amor”,
seja, você deve cantar o mantra da seguinte forma:
A honra de ser escolhido por tantos colegas de profissão, no Oscar, acaba, assim, por prevalecer. Porém, o
“compaixão” ou “clareza”.
Saaaaaaaat Nam.
Globo de Ouro não deixa de ser uma das premiações mais importantes do entretenimento, além de estar
entre as três mais assistidas da televisão.

Como utilizar seu Japamala

● Se o seu cordão for de 54 ou 27 contas, você deve
virar o mala e continuar as repetições a partir da
conta em que você tocou por último, fazendo o
Finalmente, vamos falar sobre como você deve
utilizar
um Japamala.
encontre
umaas apercurso
Although
I havePrimeiramente,
written plenty
of texts
contentreverso. O mesmo deve ser feito se o seu
cordão
for de 108 contas, mas você desejar continuposição
em um local
e que marketing
writerconfortável,
and a copywriter
fortranquilo
the Brazilian
ar a sua meditação.
permita que você faça sua meditação sem
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Oscar:
principal
importantes
isso é igualmente valioso. Namastê.
É quase impossível nunca ter ouvido falar do Academy Awards of Merit, mais conhecido como Oscar. Ele
é o prêmio mais importante do cinema e do entretenimento de forma geral. A premiação acontece em
fevereiro, reúne os maiores nomes de Hollywood e premia os melhores trabalhos e profissionais do
universo cinematográfico, a partir de 24 categorias.
O prêmio é também o mais antigo do cinema: ele é distribuído desde 1929! Seu grande prestígio se deve
igualmente aos seus jurados: 6 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy
of Motion Picture Arts and Sciences), todos integrantes da indústria cinematográfica.

2. Globo de Ouro
O Globo de Ouro, ou Golden Globes, também é um grande evento de Hollywood e frequentemente
apresenta uma lista de ganhadores bem parecida com a do Oscar. Qual é, então, a diferença entre os dois
prêmios e por que o Oscar tem mais prestígio?
Uma diferença básica é que o Globo de Ouro avalia tanto produtos do cinema como da televisão. Ele
acontece em janeiro, existe desde 1944 e é oferecido pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de
Hollywood (Hollywood Foreign Press Association). Isso significa que seu júri não é composto por um
número extenso de profissionais do cinema, mas sim de 90 jornalistas internacionais.
A honra de ser escolhido por tantos colegas de profissão, no Oscar, acaba, assim, por prevalecer. Porém, o
Globo de Ouro não deixa de ser uma das premiações mais importantes do entretenimento, além de estar
entre as três mais assistidas da televisão.

