
Ègbé Awò OMO Ifálékè Ògúntóbìsónà  

88 

 

 

P á g i n a  (( | *+( 

Modulo ' 

Psicologia aplicada no Jogo de Búzios 

 

O objetivo da psicologia aplicada no Jogo de Búzios é fortalecer o caminho que 

cada formando tem rumo à felicidade própria e fortalecer a sua Autoestima, mas para isso 

é necessário compreender cada mistério que a natureza pode manifestar na nossa 

personalidade e com essa energia possamos compreender a nossa essência e a nossa 

natureza facilitando o caminho da nossa vida. 

Com mais amor a nós próprios e com maior compreensão tudo se torna muito mais 

fácil. 

Se não sabe informo que a maior parte das pessoas felizes e bem-sucedidas não são 

notavelmente talentosas, instruídas, atraentes ou bonitas. 

Elas tornam-se bem-sucedidas por quererem realmente ser felizes e bem-

sucedidas. 

A tua visão de onde ou quem tu queres ser é o maior bem que tu tens, mas sem um alvo é 

muito difícil de acertar.  

 

Com esta matéria o teu alvo vai tornar-se muito mais fácil de acertar e espero 

poder contribuir para a tua felicidade. 

  

 

O Bàbálòrìsà Ifálékè tem uma filosofia que se aplica a qualquer pessoa:  

 

 

 

 

“Aprendemos com quem mais sabe e ensinamos quem tem humildade para 

aprender”. 

 

Ifálékè 
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Será que sabes quem és?  

 

Vamos aprender algumas técnicas e compreender um pouco da nossa verdadeira 

natureza e como poderemos melhorar o nosso caminho rumo à realização dos nossos 

Objectivos. 

 

 

Técnica PEMS:  

 

Segue as orientações:  

 

 Prática  

 Emocional 

 Mental  

 Espiritual 

 

 

 

 

 

Estas letras e a sua designação associa-se aos S motores de desenvolvimento 

pessoal que cada pessoa pode aplicar na sua vida.  
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Que tipo de pessoa posso ser?  

   
                                Pensa / Mental         ---------- 

                               Prática / Material      ---------- 

                               Sinto / Emocional     ---------- 

                               Sonha / Espiritual     ---------- 

 

 

Tempo_______ 

 

Que tipo de pessoa posso ser? 

S 

P 

M
 

E
 

Eu sou uma pessoa que 
Pensa 

Eu sou uma Pessoa Prá/ca Eu sou uma pessoa que 
sente 

Eu sou uma pessoa que 
Sonha 
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Para concluir este processo de avaliação é necessário avaliar a proximidade da 

área da \ª escolha no modulo anterior, complementando a tua escolha anterior, escolhe 

aquela que mais se corresponda contigo:  

 

                                       M / S     ---------- 

                                       M / P     ---------- 

                                       S / M     ---------- 

                                        S / E     ---------- 

                                        E / S     ---------- 

                                        E / P     ---------- 

                                        P / M     ---------- 

                                        P / E     ---------- 

 
Esta escolha vai ajudar-te a encontrar o caminho para a boa realização dos teus 

Objectivos e assim poderemos contribuir para a tua felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo_______ 

 

Pessoas Espirituais / Emocionais: 
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 Pessoas que vivem muito o lado espiritual que acabam por entrar em depressão 

e esperam que o mundo espiritual apazigue o sofrimento vivido, este tipo de 

pessoa pouco ou nada fazem para mudar a história da sua vida, apenas esperam, 

são pessoas extremamente sonhadoras e esquecem-se da Acão para alcançar os 

Objetivos desejados. 

 

Pessoas Emocionais / Mentais: 

 Este tipo de pessoas vivem o mundo espiritual com intensidade, mas com 

raciocínio, procuram explicar os fenómenos paranormais com lógica e o quanto 

pode melhorar a essência humana.  

 

Pessoas Emocionais / Espirituais: 

 Pessoas com grandes possibilidades de caírem na depressão, tendo uma grande 

sensibilidade espiritual podendo entrar em desequilíbrio com grande facilidade, 

nada fazem para melhorar a sua vida e compreender esta instabilidade 

emocional, criando culpados ou desculpas nos outros ou em algo para a sua 

justificar a sua situação. Vivem grandes momentos depressivos e pouco ou nada 

fazem, são pessoas que sentem muito as emoções e sofrem, depositam 

espectativas demasiadas em tudo e em todos e sofrem desilusões 

frequentemente.  

  
Pessoas Emocionais / Práticas: 

 Pessoas que fazem tudo para agradar os outros, muito práticas e muito 

emocionais, precisam de fazer sempre alguma coisa e quando param podem 

entrar em depressão, são pessoas que precisam de sentir tudo o que fazem para 

realizarem-se e estarem bem com elas próprias, por vezes esquecem-se do lado 

espiritual e de pensar. 
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Pessoas Mentais / Práticas: 

 Pessoas bastante céticas, pouco espiritualistas e muito materialistas, procuram 

realizar-se na matéria e esquecem-se dos valores espirituais e emocionais. 

Pensam em grande, mas acabam-se por esquecer que a queda pode ser grande, 

estes tipos de pessoas são muito racionais e práticos, pensam muito e gostam de 

mandar.  

 

Pessoas Mentais / Espirituais: 

 Pessoas extremamente reacionais, procuram sempre uma lógica para explicar 

tudo o que sentem ou tudo o que vêm, pessoas com grande sensibilidade 

espiritual, mas racionais, gostam de comunicar, partilhar ideias, encontrar 

formulas para a explicação sobre as mais vastas áreas da espiritualidade e 

tentam dar respostas a tudo e a todos através dos seus estudos.  

 

Pessoas Práticas / Mentais: 

 Pessoas que trabalham muito para alcançar a matéria, mas não pensam, 

normalmente trabalham para terceiros, muito bons na prática, mas vivem 

para a realização dos sonhos dos outros, estes tipos de pessoas têm tendência à 

sobrevivência pessoal. 

 

Pessoas Práticas / Espirituais: 

 Práticas, mas emocionais, sofrem quando não são reconhecidas e entram em 

depressão com facilidade. Pessoas que precisam de fazer, sentir a obra ou a 

matéria para realizarem-se nos seus mais pequenos sentimentos, podem entrar 

em depressão quando são desprezados pelas suas amizades profissionais.  

 

Conclusões sobre o tipo de pessoa que sou: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Qual a área a trabalhar e a depositar mais energia? 

 

 

A área a trabalhar é sempre aquela a que está oposta à escolhida na página anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 

SM 

ES 

SE 

EP MP 

PE PM 



Ègbé Awò OMO Ifálékè Ògúntóbìsónà  

95 

 

 

P á g i n a  ,0 | *+( 

 

O sentido do trabalho tem esta filosofia de aplicação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório final:  

 

O que tenho que fazer para melhorar a minha vida? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
Partilha com o grupo. 

 

ESPIRITUAL 
AR 

PESSOA ESPIRITUAL 

EMOCIONAL 
ÁGUA 

PESSOA EMOCIAL 

MENTAL 
FOGO 

PESSOA MENTAL 

Mental 
FOGO 

PESSOA MENTAL 

MATERIAL 
TERRA 

PESSOA PRÁTICA 

So
nh

o  
Penso 

Ac
çã

o  
Sinto 
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Tempo_______ 

A nossa amiga Rosa vai ajudar-nos a realizar os nossos Objetivos, tanto com a 

sua beleza, tanto com o seu cheiro. 

 

A fórmula máxima para a realização dos Objetivos 

 

ROSA 

 

       R 

       O 

      S 

      A 

 
R_____________________________ (O que se passa?) 

O_____________________________(O que quero?) 

S_____________________________(O que vou fazer?) 

A_____________________________(Como e quando?) 
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Tempo_______ 

R- REALIDADE 

 

Diz-me mais… 

 

Qual é a situação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Onde estás tu agora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como tem sido até agora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como te sentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Qual é o teu destino? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Idealmente, como seria? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Qual é o resultado específico que desejas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como vais saber que alcançaste? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como é que o teu resultado vai afetar os outros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Qual é o teu OBJETIVO GRANDE 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Qual é o teu OBJETIVO PEQUENO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Tempo_______ 

S-SOLUÇÕES 

 

Agora que sabes onde estas e onde queres estar… 

 

Como podes lá chegar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Mais ideias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Como é que alguém que admiras o resolveria? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Como é que uma criança de ^ anos o resolveria? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Tempo_______ 

 

A- ACÇÃO 

 

Agora que sabes onde estás, onde queres ir e como lá chegar….  

 

O que vais fazer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que vais fazer exatamente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Quando? 

______________________________________________________________________ 

 

Em que dia? 

________/_________/________________ 

 

Como vais saber como conseguiste? 

______________________________________________________________________ 

 

Do que é que precisas para o conseguir? 

______________________________________________________________________ 

 

Como podes ter a certeza de que o fazes? 

______________________________________________________________________ 

 

Comprometes-te a fazê-lo? 
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____________ 

Tempo_______ 

Compreende o equilíbrio da vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRITUAL 
AR 

PESSOA ESPIRITUAL 

EMOCIONAL 
ÁGUA 

PESSOA EMOCIAL 

MENTAL 
FOGO 

PESSOA MENTAL 

Mental 
FOGO 

PESSOA MENTAL 

MATERIAL 
TERRA 

PESSOA PRÁTICA 

So
nh

o  
Penso 

Ac
çã

o  
Sinto 



Ègbé Awò OMO Ifálékè Ògúntóbìsónà  

102 

 

 

P á g i n a  +-* | *+( 

 

Importante para a boa prática do Jogo de Búzios: 

 "º.. Analisar o Òdú –  

 Ter o Òdú memorizado na mente irá facultar a rapidez do Jogo e toda a 

interpretação, sendo o primeiro ponto mais importante de todo o Jogo, se não 

souber os Òdú vai complicar muito todas as suas jogadas. 

 1º.. Analisar o tipo de Pessoa –  

 Através das tabelas apresentadas sobre o tipo de pessoa vai ajudar muito a 

compreender o ponto de situação da pessoa que está a ser consultada, as pessoas 

podem ter várias características por isso é importante entender a psicologia 

aplicada.  

 6º.. Analisar o Òrìsà –  

 Saber o Òrìsà da pessoa é conhecer a pessoa e saber como lidar com ela, ao 

compreender o Òrìsà da pessoa vai evitar choques de personalidades e assim 

sendo vai conseguir ter paz e harmonia em todas as suas consultas e conseguir 

expressar-se com os seus clientes. 

 Sº.. Complementar tudo num relatório e entregar  

 

 Toda a pessoas que recorre a uma consulta de Jogo de Búzios vai receber muita 

informação, vai analisar todos os pormenores do seu consultório, vai analisar a 

sua imagem e vai analisar o pormenor mais absurdo que nós possamos imaginar, 

a absorção da consulta é apenas de 10% da consulta, digamos que 90% a 

informação vai perder-se. Recomenda-se que o formando vá tirando 

apontamentos durante toda a consulta e no final da mesma faça um relatório 

para que não exista má interpretação da sua consulta nem falta de informação, 

o relatório vai proporcionar uma qualidade única do serviço apresentado, este 

relatório deverá seguir os parâmetros da formação.  
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So
nh

o  
A Pessoa 

precisa de 
sonhar  

A Pessoa 
precisa de 

pensar  

A Pessoa 
precisa de por 

em prá=ca 

A Pessoa 
precisa de 

sen=r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cd jogadas e o seu significado 

0 – JOGADA INESISTENTE  

 Falta alguma coisa para o jogo iniciar 

  Nenhum Òrìsà responde 

   Todos os elementos em falta 

 

Exemplo: 

 

 O Formando deverá jogar água na rua para despachar alguma influência negativa, 

assim como no fim do dia preparar um bom banho de limpeza e tomar a fim de libertar-

se de alguma influência negativa que durante aquele dia possa vir a contrair. 

  

Sendo esta jogada inexistente o formando deverá fazer o que recomenda acima e 

retomar o jogo, se por ventura a jogada se repetir o consulente deverá obrigatoriamente 

de ter que passar por um Ebo (Tratamento Espiritual, caso o formando não esteja 

capacitado para a realização deverá reencaminhar para alguém habilitado a fim de 

proporcionar uma estabilidade / espiritual / Material e resolver o problema do consulente, 

Penso 

Ac
çã

o  Sinto 
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o próprio consulente poderá ser portador de magia negra e que esta pode alastrar-se caso 

o formando (Jogador) não teme as devidas providências. 

Porque deverá jogar água na rua? 

 A misteriosa Religião dos Àwon Òrìsà é norteada de costumes e dogmas, um deles 

é aquilo que chamamos de “despachar a rua”, que condiz em jogar três punhados de água, 

antes de entrar ou sair de casa assim como na jogada acima descrito o formando o deverá 

fazer.  

Mas porque fazemos isso?  

Primeiramente é importante recordarmos da importância da água na nossa cultura. 

No culto aos Àwon Òrìsà não se faz nada sem água, ela que umidifica, resfria e 

fertiliza.  

 Nós mesmos, antes de nascermos, no útero da nossa mãe, ficamos o período 

gestacional na água do ventre materno, somente isso já seria o suficiente para sermos 

gratos à água diariamente, afinal, sem ela não existiríamos. 

 As ocasiões mais comuns são ao acordamos, ao sairmos de casa e ao retornarmos 

para casa. Mas não são somente nesses momentos, sempre que o formando jogar e sair a 

dita jogada ele terá que fazer este pequeno ritual.  

 Em suma, em todos esses momentos, o objetivo é apaziguar. Há uma frase em 

Yorùbá que diz “Somente a Água Fresca Apazigua o Calor da Terra”. Ao acordamos, 

despachamos a porta, recitando palavras que tem por objetivo, pedir que aquele dia seja 

de tranquilidade e de harmonia.  

 Quando saímos de casa, jogamos água na rua, rogando à Èșù Oná132, que aquela 

água apazigue os caminhos que vamos percorrer e que, sobretudo, não nos deparemos 

com situações que nos exponha a riscos. 

 Quando sai a determinada jogada na primeira Jogada do Jogo de Búzios o 

formando deverá jogar água na rua, mas se sair já durante o jogo o mesmo só despachará 

quando o consulente for embora. 

 
132 O senhor dos caminhos. 
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 Ao despachamos a rua, o formando vai pedir licença aos Donos da Porteira, 

reverenciando-os sempre, isto é:  

“Peço Agô133 aos meus guardiões que protejam a minha casa e a minha vida desta 

consulta e que este Omi134 apague o fogo trazido pelo consulente, Mò Júbà rè, Mò 

Júbà Rè, Mò Júbà rè135. 

Caso esteja a chover a pessoa deverá despachar um copo com Otin Fun Fun136 e 

solicitar a mesma prece. 

 

“Peço Agô aos meus guardiões que protejam a minha casa e a minha vida desta 

consulta e que este Otin Fun Fun traga o equilíbrio e equilibre o ambiente para que 

possa ministrar a consulta em segurança, Mò Júbà rè, Mò Júbà Rè, Mò Júbà rè”. 

 

1 – ÒKÀNRÁN 

 A disciplina e teimosia ou a atitude perante a vida. 

  Èșù / Òsúnmàré 

   Fogo, Terra e Água 

 

Exemplo:   

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

 Elemento Água: podem surgir Sustos, deve tomar cuidado.  

 Elemento Fogo: Fugas constantes (físicas).  

 Elemento Água: A falta de cuidado pode trazer ruina e desgraça.  

 Elemento Água: Consulente constrói um castelo de areia.  

 Elemento Terra: Traição e morte com violência (praticado ou sofrido ou com 

pessoa próxima ou mesmo cúmplice).  

 
133 Licença. 
134 Água. 
135 Os meus respeitos, os meus respeitos, os meus respeitos. 
136 Cachaça 
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 Elemento Fogo: Cuidado, Incêndios.  

 

Nesta jogada nasce a traição na vida do consulente. 

 

 

Recomendações:  

 Despachar Ègun com comida cruenta ou incruenta 

 Agradar Èșù com comida cruenta e incruenta 

 Agradar Obátàlá com comida (Brancas) cruenta e incruenta. 

 

2 – ÈJÌ - OKO 

 A incerteza, indecisão e a Alegria de viver. 

  Ìgbéjì / Obátàlá / Obá 

  Ar / Terra / Fogo / Água 

Exemplo:  

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

 Elemento Água: Cuidado com diagnósticos médicos errados sobre o consulente 

ou alguém próximo, pode destabilizar o campo emocional.  

 Elemento Ar: Cuidado com acidente de automóvel, mesmo não sendo condutor.  

 Elemento Fogo: Possibilidades de aumentar prestígio pessoal. 

 

Nasce o acidente. 

 

Recomendações:  

 

 Banhos de limpeza e energização 

 Proteção pessoal de Ògún e proteção para o carro se tiver. 

 

3 – ETA-OGUNDÁ   
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 A perseverança, obstinação e a força. 

  Ògún 

   Fogo e Terra 

Exemplo: 

 

 Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Fogo: Notícias de acidente com parentes ou conhecidos. 

Elemento Terra: Coisas se aclararão. 

Elemento Fogo: Pessoas oferecerão prémios, vantagens.  

Elemento Terra: Próximo a resolução na justiça, satisfatória para o consulente. 

 

 

Nasce a resolução. 

 

Recomendações:  

 

 Oferendar a Èșù e agradar Ori (Cabeça) com coisas brancas, se possível fazer 

Bori. 

 

4 – IROSSUN  

 A tranquilidade e a depressão. 

  Yèmonjá, Sàngó, Oyá, Odé 

  Água / Fogo / Terra / Ar  

 

Exemplo:   

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Pessoa tímida, que precisa de desinibir-se para progredir 

Elemento Fogo: Cuidado com o fogo. 

Elemento Ar: Consulente deverá fortalecer a sua autoconfiança (Fé) 
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Elemento Ar: Cuidado com Roubos 

Elemento Terra: Cuidados com traições que podem trazer perdas materiais (pessoas 

próximas). 

Nasce a timidez.  

 

Recomendações:  

 

 Oferenda a Èșù, Òyá e Sàngó. 

 

5 – ÒSÉ  

 A fama e a vaidade. 

  Òsún / Omolú / Yèmonjá 

   Água / Terra / Fogo 

 

Exemplo:  

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Fogo: Anúncio do nascimento de criança. 

Elemento Água: Incompatibilidade com uma pessoa na residência do consulente, 

Possibilidade de novas amizades e novos amores. 

Elemento Água: Consulente se apaixonando por outra pessoa. 

Elemento Terra: A pessoa com quem se está relacionando amorosamente o trai. 

Elemento Fogo: Obtenção de favorecimento através de terceiros. 

 

Nasce o desagrado.  

 

Recomendações:  

 

 Verificar a sequência do jogo e aprofundar conclusões, dar aconselhamento e 

aplicar tratamento necessário ao problema revelado no Jogo e pelo feedback 

do consulente. 
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6 – ÒBÁRÀ  

 A riqueza o brilho e a Sabedoria. 

  Odé / Logún / Èșù / Sàngó / Oyá 

   Terra / Água / Fogo / Ar  

 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Alternância. 

Elemento Água: Perdas futuras, amorosas, comerciais, financeiras. 

Elemento Água: Separação amorosa com desavença. Infidelidade sexual. 

Elemento Ar: Equilíbrio momentâneo. 

Elemento Fogo: Não conclusão de estudos. 

Elemento Terra: Perda com possibilidade de recuperação.   

 

Nasce a frieza sexual.  

 

Recomendações:  

 

 Oferenda cruenta a Èșù.  

 Agradar Àwon Òrìsà que falam em Èjì-Onilé (para prosperidade), pelos 

caminhos dos Àwon Òrìsà no caminho de Obàrá.  

 

7 – ÒDÍ  

 O rancor a violência e a mudança necessária na vida. 

  Obátàlá / Ode / Òsún / Èșù 

   Ar / Terra / Água / Fogo 

 

Exemplo:    
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Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Perda de sangue (hemorragia ou anemia), vítima de magia maléfica. 

Elemento Água: sofre por terceiros. 

Elemento Terra: Perdas financeiras inesperadas. 

Elemento Ar: Possibilidade de pequenos furtos. 

Elemento Fogo: Abertura de nova empresa. 

 

Nasce a hemorragia. 

 

Recomendações:  

 

 Oferendar Èșù, agradar Àwon Òrìsà Òsé e fazer proteção para lar. 

 

8 – ÈJÌ-ONÌLÉ  

 A impaciência, agitação e o renascimento espiritual137. 

  Obátàlá / Sàngó / Ògún / Ègun 

   Ar / Fogo / Terra  

 

Exemplo: 

  

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Fogo: Mulher insultará o consulente, Cuidado com atitudes sem pensar. 

Elemento Ar: Gastos desnecessários. 

Elemento Fogo: Pessoa torna-se explosiva. 

Elemento Terra: Perda de dinheiro através de negócios mal feitos.  

 

Nasce o insulto.  

 

Recomendações:  

 
137 A morte de algo e o nascimento de algo. 
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 Oferendar Èșù e fazer proteção para a pessoa.  

 

9 – ÒSÁ  

 A desconcentração e a instabilidade. 

  Oyá / Nanà / Sàngó /Yèmonjá  

   Ar / Fogo / Água / Terra 

 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Insucesso em todos os sentidos, Bloqueio sexual. 

Elemento Terra: Viagens curtas e longas e Projetos em andamento com resultado 

satisfatório.  

Elemento Ar: Pessoa inconformada com os acontecimentos, problemas com Ègun. 

Elemento Fogo: Perigo de acidentes. 

 

Nasce a ajuda através dos Ègun.  

 

Recomendações:  

 

 Oferenda a Èșù.  

 Despachar caminho negativo através dos Àwon Òrìsà Òsá.  

 Abertura de caminho através de Èșù e Ògún.  

 Banhos de limpeza e banho de levante se possível com Ose dúdú138.  

 

10 – ÒFÚN  

 Os problemas de saúde e a tranquilidade. 

  Obátàlá / Òsún / Sàngó 

 
138 Sabão preto 
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   Ar / Água/ Fogo 

 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Rejeição a certas pessoas, Frustrações. 

Elemento Ar: Doenças nos membros superiores e inferiores. 

Elemento Fogo: Caminhos abertos, Ganhos extra. 

 

Nasce o ganho.  

 

Recomendações:  

 

 Verificar origem da doença e tratar através de Obátàlá com coisas 

brancas. 

 

11 – ÒWÓNRÍN  

 A ansiedade e as contradições psicológicas. 

   Omolú / Oyá / Èșù  

   Terra / Fogo / Ar  

 

Exemplo: 

 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Terra: Lar desfeito. 

Elemento Ar: Deceção com filho ou parente por mudança de comportamento sexual.  

Elemento Fogo: Perigo de acidentes. 

 

Nasce a destruição do lar.  
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Recomendações:  

 

 Comida a Èșù.  

 Acalmar o ambiente através de ebo, utilizando bastante dendê. 

 (Limpeza da casa) 

 

12 – ÈJÌ-LÁSÈBÓRÀ  

 A justiça, o discernimento139 e o egoísmo 

  Sàngó / Òssanyín / Yèmonjá 

   Fogo / Terra / Água 

 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Intuição forte, dores de cabeça fortes. 

Elemento Fogo: Possibilidades de êxito e Inventos e inovações. 

Elemento Terra: Perda de emprego ou posição, com escândalo. 

 

Nasce o esclarecimento.  

 

Recomendações:  

 

 Despachar negatividade Através dos Àwon Òrìsà no caminho de Odí e 

agradar Èșù.  

 

13 – ÈJÌ-OLOGBON  

 A tranquilidade, Concentração e a família. 

  Nanà / Omolú 

 
139 Aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza; bom senso. 
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   Água / Terra / Fogo 

 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Velhice precoce e Sofrimentos e inchaços.   

Elemento Terra: Aborrecimentos por nada. 

Elemento Fogo: Ploblemas respiratórios. 

 

Nasce o pensamento negativo. 

 

Recomendações:  

 

 Despachar caminho negativo através dos Àwon Òrìsà pelo caminho de 

Èjì-Ologbon e agradá-lo.  

 

14 – IKÁ  

 O conhecimento a sabedoria e a traição. 

  Òsúnmàré / Ìgbéjì / Nanà / Òssanyín 

   Fogo /Terra /Água / Ar 

 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Briga entre irmãos. 

Elemento Fogo: Dividas, Mudanças (residencial/comercial).  

Elemento Ar: Pressão alta, Mediunidade. 

Elemento Terra: Contratempos nos negócios. 

 

Nasce a violência no lar.  
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Recomendações:  

 

 Verificar todo o jogo e aplicar necessidade pela conclusão do Jogo 

 

15 – ÒGBÈ- OGUNDÁ  

 O discernimento total e os exageros na vida. 

  Obá / Ìyéwá / Iroko / Òsúnmàré / Yèmonjá / Obátàlá / Ògún 

  Ar / Terra / Água / Fogo  

 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Pessoa voluntariosa, Contrariedades. 

Elemento Fogo: Alma de artista.  

Elemento Ar: Família no exterior, Família no exterior. 

Elemento Terra: Caprichos, amealhará bens. 

 

Nasce o perispírito.  

 

Recomendações:  

 

 Oferendar os Àwon Òrìsà no caminho de Òsún.  

 

16– ALÁFIÁ  

  O triunfo a felicidade e o progresso. 

  Obátàlá 

   Ar 

Exemplo: 

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 
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Elemento Ar: Abandono, Morte prematura causada por doença, Doenças estomacais e 

cerebrais, Certos Problemas resolvidos. porém pessoa contínua infeliz, Renascimento, 

Descrente, Sabedoria. 

 

Nasce a raça humana, a cegueira, a disputa, a fraternidade.  

 
Recomendações:  
 

 Ebo limpeza pessoal.  

 Banhos de limpeza com ervas, ose dúdú e energização. 

 Oferenda a Òdúdúwà e Obátàlá com coisas brancas.  
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SM 

MP 

SE 

MS 

PM PE 

EP 
ES 

Sonhar Pensar 

Acção Sen=r 

SM 

MP 

SE 

MS 

PM PE 

EP 
ES 

Sonhar Pensar 

Acção Sen=r 

--------------------MODELO DO RELATÓRIO DA CONSULTA JOGO DE BÚZIOS------------------- 

 

*Nome: ________________________________________________________*Nasc. ___/__/_____ 

*Endereço: ______________________________________________________________________ 

*E-mail:    ______________________________________________ *Contacto: _______________ 
 

Área Reservada (deverá colocar o Òrìsà) 

Òrìsà  

*Os Dados são importantes para identificar o ADN pessoal e local do habitat da 
pessoa. 

1) Jogada:  

Òdú: ______________ Àwon Òrìsà: _______________________________ 

Tipo de Pessoa                                             área afectada                             Obs.:     

              

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

     

 

 

 

*Área a trabalhar será oposta à área afectada. 

2) Jogada: 

Òdú: ______________ Àwon Òrìsà: _______________________________ 

Tipo de Pessoa                                             área afectada                             Obs.:     

              

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

     

 

 

 

*Área a trabalhar será oposta à área afectada. 

 

3) Jogada: 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________ 
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SM 

MP 

SE 

MS 

PM PE 

EP 
ES 

Sonhar Pensar 

Acção Sen=r 

SM 

MP 

SE 

MS 

PM PE 

EP 
ES 

Sonhar Pensar 

Acção Sen=r 

SM 

MP 

SE 

MS 

PM PE 

EP 
ES 

Sonhar Pensar 

Acção Sen=r 

Òdú: ______________ Àwon Òrìsà: _______________________________ 

Tipo de Pessoa                                             área afectada                             Obs.:     

              

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

     

 

 

*Área a trabalhar será oposta à área afectada. 

4) Jogada (Saúde): 

Òdú: ______________ Àwon Òrìsà: _______________________________ 

Tipo de Pessoa                                             área afectada                             Obs.:     

              

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

     

 

 

 

*Área a trabalhar será oposta à área afectada. 

5) Jogada (Profissional): 

Òdú: ______________ Àwon Òrìsà: _______________________________ 

Tipo de Pessoa                                             área afectada                             Obs.:     

              

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

     

 

 

 

*Área a trabalhar será oposta à área afectada. 

 

6) Jogada (Amor): 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________ 
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SM 

MP 

SE 

MS 

PM PE 

EP 
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Sonhar Pensar 
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Òdú: ______________ Àwon Òrìsà: _______________________________ 

Tipo de Pessoa                                             área afectada                             Obs.:     

              

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

     

 

 

 

*Área a trabalhar será oposta à área afectada. 

 

Conclusões.:       

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________            

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________ 
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 A Formação de Búzios deste Módulo visa o aperfeiçoamento e preparação para o 

Módulo S, Módulo � e Módulo �. 

 

 Toda a prática que o formando está a ter e com todas as orientações apresentadas, 

pretendemos dar respostas às necessidades do formando e para que o mesmo consiga ficar 

esclarecido.  

 

 Neste Módulo onde englobamos o Módulo � – \ª Parte e �ª Parte não habilita o 

formando a Jogar Búzios visto que ainda não existe preparação nem fundamento para tal. 

 Desejo assim uma boa continuação do mesmo e se chegaste até aqui aconselhe-te 

a continuares a empenhar-te. 

Os Modelos para os relatórios podem ser adquiridos na plataforma on-line140 da 

Formação Jogo de Búzios, no módulo correspondente ou solicitado ao formador na aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 www.ifaleke.com 


