


PRIMAL SOURCE COACHING
DESPERTANDO SUA VERDADEIRA NATUREZA

Primal Source é um sistema de coaching capaz 
de conectar você com a força mais genuína e autêntica     
do seu ser. 

Todo ser humano é um sonhador nato. A realidade que cada um 
materializa em sua vida é a pura expressão de seu sonho consciente ou 
inconsciente.  

Fracasso, frustração e infelicidade são a realização de sonhos inconscientes, 
construídos em nossa psique contra a nossa vontade e que se opõem à nossa 
natureza interna. Existem aqueles que fracassam em conquistar seus sonhos. 
Passam pela vida de uma frustração a outra ou se acomodam num lugar 
“seguro”, tentando camuflar sua infelicidade até o fim de seus dias. Este 
fracasso é na realidade a materialização de um sonho nefasto, que aprisiona a 
alma e fecha as portas de acesso ao potencial interno. 

Existem outros que, mesmo conquistando seus sonhos, não encontram 
felicidade e satisfação genuínas. Dentre estes, alguns têm a sorte de acordar 
para seu estado de frustração, mas a maioria passa constantemente de uma 
meta a outra e não se permite parar. Tornam-se escravos de seu trabalho e 
sucesso, pois têm medo do vazio que podem encontrar dentro de si. Este tipo 
de sucesso que aprisiona a alma é a materialização de sonhos que não brotam 
de nossa verdadeira natureza, sonhos que foram implantados em nós por 
terceiros ou que surgiram como uma reação a situações vivenciadas no   
decorrer da vida.
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O sistema Primal Source propicia a compreensão dos fatores oníricos, dos 
processos inconscientes que moldam nossa realidade. Também propicia o caminho 
para despertar, libertar-se dessas limitações internas e acessar nossa 
verdadeira natureza, a fonte primária do nosso poder pessoal. 

O mundo em que vivemos nos ensinou que devemos sacrificar nossos sonhos, 
nossa criatividade e nossa natureza para triunfarmos. Teorias como “no pain no 
gain” prosperam por toda parte. Primal Source ensina e facilita exatamente o 
oposto disso: alinhar-se com sua natureza, tendo corpo, mente e emoção como 
aliados. Encontrar seu ritmo interno. Mover-se, trabalhar e realizar a partir de 
um espaço interno de profundo prazer. Confiar na sua vocação natural e 
tornar-se aquilo que você nasceu para ser.   

Com a consciência livre de qualquer influência externa, você poderá 
encontrar sua verdadeira força, potencial e habilidade, e materializar o 
sonho mais genuíno, que sempre existiu em seu âmago como uma 
semente latente.

Materializar este sonho verdadeiro, empregando os recursos 
intrínsecos à sua natureza: isso não é apenas sucesso.          
Isso é TRIUNFO. Isso é o que PRIMAL SOURCE pode te 
ajudar a alcançar.

The Primal Source system promotes an understanding of the unconscious 
processes that shape our reality, while also offering a path to awakening, to 
freeing oneself of these internal limitations and accessing one’s true nature, 
the raw source of our personal power.

So often, we deny our own innate creativity, wisdom and inner knowing in order 
to achieve an external measure of success. Primal Source preaches and 
facilitates the exact opposite: success on your own terms through the 
alignment of your true nature; turning your body, mind, and emotions into 
allies. Finding your own internal rhythm. Moving, working, and doing 
everything from an inner place which is pure joy. Trusting your natural calling 
and becoming that which you were born to be.

When your consciousness is free from external influences, you can find 
your true strength, potential and abilities, and materialize your most 
authentic dream, which has always existed as a seed of potential within 
you.

Learning to call upon your own vast reservoir of internal resources 
in order to materialize your true nature is not just success – it 
is the height of self-actualization. It is TRIUMPH. This is 
what Primal Source can help you achieve.
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DESPERTANDO PARA O SONHO
“Não há paixão quando se aposta

 pouco - quando se aceita uma vida que é 
menos do que a que você é capaz de viver.“

Nelson Mandela

O sonhar é o campo do poder pessoal 
ilimitado. O sonho é a matriz do novo, o vento 
que impulsiona para novas direções.

Somos guiados por nossos sonhos. Entretanto, vivemos 
dentro de um sonho coletivo, aperfeiçoado durante séculos, 
que afeta as bases do nosso mecanismo de construção da 
realidade. Este sonho coletivo é formado por mitos sociais, 
que nos escravizam em uma busca por padrões inalcançáveis: 
a pessoa perfeita, o amor perfeito, a família perfeita, a vida 
perfeita. Acreditando nessas imagens, perseguimos um sonho 
que não é nosso, dissonante e agressivo à nossa natureza. 
Sonhos que geram ansiedade, depressão e neurose, e que 
conduzem à frustração mesmo quando realizados. Ao 
realizar tais sonhos, traímos nossa natureza interna.



O que você sonha para você? Quais são seus 
sonhos? De onde eles vêm? É importante acordar para nossos 
sonhos. Saber qual sonho estamos nutrindo e aprender a viver dentro 
dele. Despertar para o sonho é despertar para nós mesmos, criando 
conscientemente a vida que queremos. É ultrapassar as limitações que       
nos foram impostas.

Entrar em contato com seu sonho original significa liberar a capacidade mental 
criadora e tomar posse de seu poder pessoal para reinventar e transformar sua 
vida, projetando, plasmando realidades.

Primal Source não se propõe apenas a desenvolver métodos e ações para a 
conquista de metas e o aumento da sua produtividade dentro do sistema. 
Primal Source visa, primeiramente, dissecar os elementos presentes 
nos objetivos pessoais, quebrando paradigmas e liberando os 
sonhos mais profundos e verdadeiros do seu ser.



Não é possível bloquear uma emoção. Uma 
pedra, quando atirada na água, produz uma reação visível e 
instantânea. Emoções são respostas imediatas a situações da vida. 
Refletem o modo como somos tocados pelas coisas. 

Primal Source não busca a cura de emoções, mas se relacionar com elas, 
integrá-las e canalizá-las de forma construtiva. O emocional transita entre 
polaridades, e julgamentos não são eficazes para acessar esse território. 
Emoções não são boas ou más, o que determina seu efeito sobre nós é           
o modo como reagimos a elas. Podemos nos debater, ser engolidos pelas 
ondas ou surfá-las. As emoções têm a natureza da água, seu princípio           
é o movimento. 

Um dos sonhos coletivos mais limitantes em nosso tempo diz respeito às 
emoções: o padrão de como supostamente deveríamos ser e o que deveríamos 
sentir ou não. Metade de nossas emoções é categorizada como positiva, 
enquanto a outra metade é considerada negativa. Somos educados para ser 
bons, comportados, puros e felizes o tempo todo, e muitas de nossas emoções 
naturais são proibidas. Por isso, diante de qualquer impulso emocional 
contraditório a esse mundo emocional mitológico, perfeito e estável, o 
subconsciente reage tentando bloquear ou consertar nosso sentir.

O OCEANO INTERNO
“Precisamos nos declarar, nos expor. Permitir que o mundo 

descubra esta nossa vida subterrânea, que a todos conecta, de 
reis a camponeses, de artistas a sacerdotes. Deixemos que   
vejam que o importante não é aquilo que amamos, mas sim          

a emoção em si mesma.“

Gore Vidal



Condenar uma emoção em nós é 
fragmentar nosso ser. Conceitos 
limitadores, como culpa, pecado, bem e mal, 
nos distanciam de nossa essência e nos impedem de 
vivenciar a totalidade de nossa natureza, que é múltipla e 
intensa. Quando julgamos ou nos fixamos em determinada 
emoção, geramos um padrão estático, um círculo vicioso que 
aprisiona e consome nossa energia sem nunca chegar a lugar algum. 
Ficamos paralisados e sem força para transformar uma situação.  

Pense nos benefícios que podem ser conquistados quando você para de lutar 
contra suas emoções. Uma grande quantidade de energia fica disponível e 
você pode assumir sua autenticidade. Ao invés de se desgastar numa luta 
interna, você pode empregar esta mesma energia de forma criativa, para 
a conquista de seus objetivos mais profundos. 

Primal Source permite que você compreenda profundamente seu 
mecanismo emocional e reestruture a forma como lida com suas 
emoções. É um convite para que você abrace o seu ser por 
inteiro, desenvolvendo uma relação interna que lhe dará 
força, saúde e poder pessoal. Você acredita em si mesmo 
o suficiente para aceitá-lo?



ALIMENTANDO A CHAMA
“A Força não vem de uma capacidade física.                                                

Ela vem de uma vontade indomável.“

Mahatma GandhiNa dinâmica dos conflitos 
internos, a psique se 
fragmenta, a energia vital é 
desperdiçada num combate 
improdutivo contra nossas próprias 
emoções, e nos desconectamos da fonte 
primária de nossa energia e poder pessoal: 
o instinto. Esse instinto é o fogo, a força 
mais pura, autêntica e selvagem        
em nosso ser.

Liberar nosso lado selvagem não 
significa ser tomado pela 
irracionalidade e violência. Nem 
tampouco esse aspecto selvagem tem 
qualquer relação com o homem das cavernas. 
O selvagem está e sempre esteve presente em 
todas as eras, como pivô das transformações sociais. É 
a força indomável da natureza humana, desafiando limites, 
desconstruindo conceitos arcaicos e reconstruindo realidades. 

De tempos em tempos, o coletivo humano tende a se cristalizar 
em estruturas sociais, políticas e religiosas, e essas estruturas 
tentam matar o selvagem – seja através de leis, mandamentos, 
códigos morais ou mitos. Atualmente criou-se uma imagem 
inconsciente que associa instinto e barbárie. Entretanto,   
o selvagem não é violento, não é inconsciente nem 
inconsequente. Ele é apenas perigoso para o 
sistema, pois é capaz de questionar, inovar, 
desafiar tradições, desequilibrar a balança 
do poder e mudar as regras do jogo.



Quando uma 
pessoa se 
desconecta de sua 
essência selvagem, sua 
máxima ambição é 
tornar-se aquilo que sua 
família, seus amigos, sua 
empresa e a sociedade esperam 
dela. O instinto é paixão. E esta força 
não é irracional nem reativa. Quando 
todos os nossos recursos internos                 
– incluindo nossa racionalidade e emoções – 
estão aliados ao nosso instinto, temos o poder de 
escrever nossa própria história com autenticidade, 
estratégia e paciência, determinando nosso destino e 
deixando nossa marca no mundo.

Mahatma Gandhi foi um selvagem. Nelson Mandela foi um 
selvagem. Dalai Lama é um selvagem. Homens que resistiram aos 
mais cruéis mecanismos de manipulação e controle. Que não se 
aprisionaram à desilusão ou ao ódio, nem permitiram que 
domesticassem seu espírito. Que lutaram por seus sonhos com toda sua 
têmpera, inteligência e paixão, derrubando sistemas de crenças e abrindo 
caminhos para a evolução da humanidade. Pessoas como estas nos ensinam que 
o sucesso não é consequência das condições que a vida nos oferece, e sim o 
resultado do nosso compromisso interno.

Primal Source é a materialização de um ideal selvagem, que agora 
lhe desafia a romper com suas amarras, buscar o sonho mais 
profundo e ambicioso de sua alma, e empregar todo o 
seu talento e garra para realizá-lo.



CORPO: O ELEMENTO-CHAVE
“Por detrás dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, há um sábio desconhecido. Habita 

no teu corpo, é o teu corpo. Há mais razão no teu corpo do que em tua melhor sabedoria.“ 

    Friedrich Nietzsche

O corpo é nossa natureza 
original, o ecossistema básico 
de  onde se origina nossa existência 
material. É o território e a fonte de recursos 
internos. Sonho, instinto e emoção se originam e 
se manifestam no corpo. Cada uma de nossas 
experiências é sentida através do corpo. Cada vitória, 
derrota, dor e alegria: todo nosso aprendizado é vivido no corpo.

Nervos, músculos e órgãos desempenham um papel não apenas na 
mecânica biológica: também geram e processam emoções, guardam 
informações e cumprem funções psíquicas essenciais a todos os níveis e dimensões 
de nossas vidas. Entretanto, para a maioria de nós, o corpo ainda é um mistério. É como 
se morássemos em uma casa, mas nunca visitássemos alguns de seus cômodos.

Se analisarmos a história, veremos uma longa tradição de repressão, violência e 
maus tratos ao corpo. A maioria das tradições morais e religiosas que moldaram 
as estruturas das sociedades parte do princípio de que o corpo é inferior ao 
espírito, algo a ser combatido, controlado e subjugado (através de autoimolações, 
jejuns e restrições) em prol de alguns ideais. 

Por mais que, como sociedade, estejamos rompendo com esses paradigmas 
arcaicos, ainda sofremos suas consequências, pois o mundo atual se 
desenvolveu a partir de um ritmo dissonante e agressivo ao 
corpo. Este desequilíbrio no cerne da humanidade tomou 
dimensões coletivas, se tornando um elemento 
básico dos nossos alicerces sociais.



Da mesma forma 
como consumimos 
nosso corpo perseguindo 
metas e objetivos alheios 
ao nosso ser, os sistemas 
que criamos nos 
consomem. Nosso sistema 
social nos sobrecarrega de demandas 
por aparência, posição econômica, 
performance e status, que absorvem nosso 
tempo e energia vital. Os sistemas econômicos não 
estão desenhados para nos tornar prósperos. Em vez 
disso, somos consumidos para movimentar engrenagens que 
nos exaurem muito mais do que nos nutrem. Nossas escolas, ao 
invés de preparar para a vida, torturam emocionalmente os jovens, 
reprimindo qualidades vitais como criatividade e espontaneidade, com 
exigências por metas que visam atender às demandas de um sistema educacional 
que é implacável na avaliação dos estudantes, mas incapaz de se autoavaliar. Mesmo 
nossas nações, apesar de serem basicamente um coletivo de pessoas habitando um 
território, não existem para servir aos seus indivíduos. Ao contrário, desenvolvem-se 
como sistemas que sacrificam seu próprio povo, através de guerras e impostos, em prol 
de metas focadas num cenário externo.

Em suma, como sociedade nos tornamos nocivos não somente ao ecossistema de 
nosso planeta, mas principalmente a nós mesmos. Todo este processo começou no 
desalinhamento entre nosso corpo e nossa consciência e, se queremos revertê-lo, 
é imprescindível nos realinharmos com a entidade biológica na qual habitamos. 
Somente dessa forma podemos empregar nossos recursos internos e as ferramentas 
à nossa volta de modo frutífero, para uma realização pessoal sólida e verdadeira.



Aprender a escutar e honrar o corpo 
é um passo essencial para a realização 
pessoal. O corpo é uma consciência viva, 
o ecossistema por excelência, num 
movimento constante de autoequilíbrio.           
A consciência do corpo é inteligente e harmônica. 
Produz e coordena uma infinidade de células, forma 
tecidos, órgãos, redes de comunicação, reações 
químicas e dinâmicas psíquicas, gerando e sustentando o 
milagre da vida. Se, ao invés de tentarmos dominar nosso 
corpo, nos permitirmos aprender com ele, encontraremos 
chaves essenciais para nossa felicidade, prosperidade e saúde.

Alinhar-se com o corpo, entrar em suas dimensões, é se integrar a 
uma consciência profunda, conectada à sabedoria ancestral do nosso 
planeta, aos ciclos da vida. Primal Source se propõe a trabalhar 
diretamente no corpo, descobrindo seus ritmos e aprendendo com ele o tempo 
e a melhor maneira de realizar. Para isso, desbloquearemos memórias, 
identificaremos padrões genéticos e dissolveremos traumas, permitindo que 
essa consciência natural flua livremente, restaurando seu próprio 
equilíbrio. Por fim, estudaremos os paradigmas internos advindos de 
sua herança cultural, de forma a reconstruir a relação entre você e 
seu corpo e tê-lo como aliado na conquista de uma vida feliz, 
significativa, saudável e próspera.



Primal Source é um 
sistema de autoconhecimento 
que parte de uma compreensão 
xamânica do mundo. O xamanismo é a 
ciência ancestral que investiga a conexão entre        
o ser humano e a natureza. Nessa simbiose 
indivíduo/natureza, conhecimentos são ativados e desenvolve-se 
o poder pessoal de cada um. Não existe um xamanismo único, cada 
cultura desenvolveu na antiguidade seu sistema próprio de relação com as 
forças da natureza. E cada pessoa pode desenvolver em sua vida seu 
xamanismo pessoal. 

Ao longo da modernização das sociedades, grande parte da humanidade passou 
a viver em cidades e estabeleceu-se uma relação predatória com a natureza. 
Isso levou a uma ruptura entre nosso mundo interno e os elementos naturais. 
Atualmente, há uma dificuldade em nos sentirmos parte integrante da natureza. 
Sentimos a natureza como algo afastado e separado de nós. Com isso, 
perdemos a chance de nos desenvolver plenamente como seres humanos. 
Perdemos a chance de conhecer mais sobre nós mesmos e o mundo. 
Desconhecemos a natureza em nós.

Como podemos nos reconectar com nosso ecossistema interno vivendo dentro de 
cidades, trabalhando em centros comerciais, cercados por concreto e automóveis, 
dependentes de tecnologia? Qual a relevância de aplicar conhecimentos ancestrais 
no contexto atual em que vivemos? Primal Source mantém vivas essas questões. 
Rudá Iandé desenvolveu um método original a partir de sua experiência pessoal, 
desviando-se de misticismos e crenças enrijecidas, na busca por construir uma 
linguagem prática e acessível, que forneça ferramentas concretas de 
transformação pessoal. Você não precisa se retirar do mundo para encontrar a si 
mesmo. Você não precisa negar o mundo. Pelo contrário, você ampliará ainda mais 
o seu modo de atuar no mundo, abarcando múltiplas formas de estar em sociedade. 

PRIMAL SOURCE E A NATUREZA: 
O QUE O XAMANISMO PODE

 NOS ENSINAR HOJE
“O grande problema de nossa sociedade moderna é que nós sentimos que 

estamos separados da natureza. Mas a realidade é exatamente o 
oposto. Nós estamos inter-relacionados, e nosso DNA é o 

mesmo. E, apenas quando os serem humanos 
compreenderem isso, a natureza deixará de 

ser um obstáculo.“

Marina 
Abramovic



O ser humano é uma matriz ancestral sempre em direção à evolução, ao 
desenvolvimento de novas possibilidades. Primal Source aplica a sabedoria 
ancestral da natureza no contexto da nossa modernidade: um mundo movido 
por tecnologias digitais, relações globais e rápida expansão de ideias. O 
ancestral não é algo obsoleto, arcaico, deslocado na atualidade. O ancestral é 
atemporal, anterior a nós e sempre presente. É a raiz que sustenta todas as 
coisas. O ancestral não é contrário ao moderno, essa separação não existe. 

A própria natureza traz em si a mais alta tecnologia e pressupõe constantes 
transformações e adaptações. Os vegetais e minerais armazenam dados 
avançados, comunicam-se de maneira sofisticada, têm funções que 
desconhecemos. O corpo é um supercomputador. Quanto mais a tecnologia 
evolui, mais se percebe que ainda há muito a descobrir na natureza. Ou seja, 
ainda há uma tecnologia ancestral sendo descoberta. E nós fazemos parte 
desse campo de conhecimento, também temos a oportunidade de nos 
desenvolver de forma inédita. 

Já é tempo de assumirmos tudo aquilo que somos e aflorar nossas 
capacidades em equilíbrio com nosso planeta. O sucesso do ser 
humano só é possível quando ele se integra a essa rede. Este 
é o momento de acessarmos o conhecimento que está 
disponível a todos: a nossa natureza interna.



A metodologia aplicada em Primal 
Source é completamente personalizada. 
O sistema de trabalho empregado para cada 
cliente é único e exclusivo. 

METODOLOGIA
“A vida é uma canção: cante-a

A vida é um jogo: jogue-o
A vida é um desafio: enfrente-o

A vida é um sonho: sonhe-o
A vida é sacrifício: ofereça-o

A vida é amor: desfrute-o“

Sai Baba

DETERMINANDO OBJETIVOS
Nossa jornada começa no estudo de 

sua natureza, seu potencial e seus 
talentos pessoais. Na compreensão 

de seus sonhos e aspirações, para 
determinarmos os objetivos e linhas 

gerais de nosso trabalho.

EXPLORANDO O POTENCIAL
Juntos vamos explorar sua 

potencialidade mais profunda, 
desbloqueando, aprimorando e 

desenvolvendo cada um de seus 
talentos intrínsecos

SUPERANDO OS OBSTÁCULOS
Trabalharemos na compreensão, 

integração e superação dos bloqueios 
internos que limitam seus sonhos e 

restringem suas possibilidades, para 
que você possa resgatar toda sua 

confiança e poder pessoal.

REDESENHANDO METAS
Com autoconhecimento e de posse 
de sua força interna, você terá uma 

visão muito mais clara, livre e 
aguçada para retraçar suas metas e 

direcionar sua vida no caminho de 
uma realização plena.

CRIANDO ESTRATÉGIAS
Desenvolveremos estratégias 

orgânicas, conhecimentos e 
técnicas para trabalhar com os 

elementos de seu universo 
pessoal, liberando e canalizando a 

força essencial de sua natureza, 
para atingir seus objetivos e 

materializar seus sonhos.



Você será atendido individualmente, com total ética, respeito e privacidade. 
Juntos, traçaremos objetivos para o nosso trabalho. Criaremos um calendário e 
uma dinâmica processual para nossas atividades, com encontros presenciais e 
via internet, exercícios e desafios, no decorrer de um ano.

Primal Source entende que felicidade e realização pessoal não se dão apenas 
através de conquistas profissionais e materiais. O universo humano é amplo e 
profundo. Há territórios internos que gritam para serem explorados. Emoção, 
instinto, alma, corpo. Enquanto não estivermos enraizados nessas dimensões 
do nosso ser, qualquer outra realização apenas nos trará uma euforia 
passageira. Por isso Primal Source se propõe ao estudo profundo de sua 
natureza interna, dos elementos que te fazem único.

A linguagem da mente, que empregamos para compreender as coisas e as 
traduzir em pensamentos, é extremamente poderosa e necessária, mas possui 
limites bem definidos. Não importa o quanto saibamos sobre nossas emoções, 
não podemos comandá-las com o pensamento. Pensar o corpo não nos ajuda a 
senti-lo melhor. Cada dimensão do nosso ser tem sua própria linguagem. 
Primal Source se desenvolve empregando diversas linguagens além da 
comunicação analítica. Linguagens como a música, a arte, o símbolo, o 
movimento e a meditação, que permitem acessar e desenvolver diretamente as 
potencialidades latentes nas dimensões do seu ser. Nossa metodologia é tanto 
pragmática como intuitiva, trabalhando no equilíbrio, ativação e integração dos 
dois hemisférios cerebrais.

Primal Source não é um caminho para a busca espiritual, mas para o seu 
desenvolvimento pleno enquanto ser humano. Para alinhar sua vida e suas 
ações em consonância com sua verdadeira natureza e impulsioná-lo rumo à sua 
plena realização interna e material.
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Cada um escolhe como enxerga e lida com o mundo. Você pode ver tudo pela 
ótica cotidiana: acordar, trabalhar, procriar, acumular, viajar, morrer e, no 
intervalo entre uma coisa e outra, ter algum prazer, chorar um pouco e dar umas 
risadas. Você pode achar que viver é isso: passar pelo mundo e ter alguns 
momentos de alegria e dor. E, depois da morte, o nada. Você pode ser a vítima 
ou o carrasco. Você pode se conformar. Você pode culpar a si mesmo. Você pode 
culpar os outros.

Eu escolhi enxergar a vida guiado pelo encanto. A vida é uma oportunidade única 
para me desenvolver. Cada passo é uma parte da aventura. Eu respiro e me 
conecto com o mistério. Meu coração bombeia sangue e pulsa junto com a terra. 
Eu escuto a gargalhada do trovão. Eu danço minhas dores. Em cada árvore eu 
sinto o tempo crescendo. Eu celebro minhas conquistas. Eu amo porque é isso 
que me alimenta. Eu supero os desafios e me sinto mais forte. E sempre estou 
onde eu queria estar: no centro do meu ser.

Essa é a grande diferença entre os humanos e os animais: 
nós podemos escolher. Esse é nosso privilégio e 
responsabilidade. Esse é o nosso desafio. Nós somos 
responsáveis por nossa existência.

Alguns escolhem trabalhar com máquinas, 
plantando, criando coisas, vendendo. Eu 
escolhi trabalhar com pessoas. Eu escolhi 
compartilhar com elas aquilo que eu mais 
amo: estudar a vida e meu papel dentro dela. 
Ao longo desses anos trabalhando, tive o 
privilégio de conhecer universos tão ricos e 
belos através das pessoas. Cada pessoa me 
revela algo sobre a existência. Nelas eu 
enxergo as múltiplas facetas da vida, a 
generosidade e diversidade da 
natureza em seu jogo misterioso. 



Eu escolhi me entregar ao fluxo da vida. No começo, não parecia seguro. Mas 
era a coisa mais verdadeira que eu podia fazer. Eu escolhi atravessar meus 
medos e confrontar minhas limitações internas. Eu escolhi ser uma anomalia 
dentro do sistema, refazendo minha própria história, testando em mim todas 
as crenças, sendo um autodidata que só tinha uma saída: viver a minha 
filosofia. Eu precisava adquirir meu próprio conhecimento, sendo eu mesmo 
meu exemplo. A natureza foi e sempre será a minha guia. Este caminho me 
trouxe até aqui e dessa experiência surgiu Primal Source.

Primal Source trabalha diretamente na teia holográfica da vida, despertando a 
capacidade do ser humano se relacionar com essa rede de possibilidades. Eu 
compartilho esse conhecimento com aqueles que dão valor, que dedicam seu 
tempo e energia a um propósito: conhecerem a si mesmos. Minha linguagem não é 
mística, mas prática. Eu provoco as pessoas a romperem seus limites. Acredito que 
a verdadeira espiritualidade deve gerar impactos na dimensão material e cotidiana. 
Só creio no conhecimento que pode ser aplicado, que impulsiona mudanças. 

Primal Source não é um trabalho para quem busca anestesia para suas dores 
ou uma bengala emocional, é uma jornada para pessoas dispostas a se 
desenvolver e alcançar a liberdade e autonomia. Por isso é formatado para 
acontecer no período de um ano, para que esses resultados sejam profundos e 
duradouros. Nesse tempo, você e eu iremos trabalhar juntos, detectando os 
aspectos que precisam ser alinhados e definindo uma meta. 

No desenrolar de nosso trabalho, você descobrirá uma gama enorme de 
possibilidades e aprenderá a se enxergar de uma forma completamente nova. Essa 
jornada não lhe oferecerá fórmulas prontas de desempenho e sucesso imediato, 
mas lhe mostrará seus recursos internos, buscará e lapidará seus sonhos mais 
profundos e lhe trará a clareza, o conhecimento e o caminho para 
desenvolver e materializar seu potencial ilimitado no campo da vida.

Rudá Iandé
ruda@primalsource.org

www.primalsource.org


