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The movement of the Tides _ the gravitational power of the Moon and the Sun act as if it
were pulling the Earth towards itself. This doesn’t happen only with the water, but it is at
the sea level that the effects of gravitation reveal themselves in such a visible, direct way.
On the full Moon these processes are amplified, there are far higher and lower tides.
During this period, our bodies vibrate intensely as emotions are heightened.

Waterlines _ a superposition of transitory lines. Margins, borders, footprints, traces, prisms
separating the whole into spectrums of light of different colours.

Island People _ who learn from the beginning that they must untie knots in order to
survive. Those who greet the sea whenever they can, admiring the stillness of the waters,
while respecting the storms. Those who wash their bodies with salt, put plant twigs behind
the ears, yearn for blessings.

Movimento das Marés _ poder gravitacional da Lua e do Sol que age como se estivesse
puxando a Terra para si. Isso não acontece somente com a água, mas é no nível do mar
que isso se revela de maneira visível e direta. Na Lua cheia esses processos de amplificam,
marés bem mais altas e bem mais baixas. Período em que nossos corpos vibram
intensamente com as emoções à flor da pele.

Linhas D’água _ uma sobreposição de linhas provisórias. Margem, fronteira, pegadas,
rastros, prismas que separam o todo em espectros de luz com diferentes cores.

Gente de Iha _ pessoa que aprende desde cedo a desatar nós para sobreviver. Aquele que
saúda o mar sempre que pode, admirando a calmaria das águas, respeitando as
tempestades. Limpa o corpo com sal, coloca galho de planta na orelha, anseia por
bendição.



1. Use um aplicativo para verificar o horário de pico da maré alta e da maré baixa. O tempo
total da sua ação ritualística deverá ser o tempo equivalente a descida da maré.
Aproximadamente seis horas.

2. Organize-se para iniciar a ação no horário exato do pico da maré alta. Tenha contigo uma
garrafa de água para beber.

3. Numa praia tranquila, se posicione de frente para o mar e coloque os dois pés descalços
na linha d’água. Este local não é fixo, mas você poderá encontra-lo à beira do mar. Se tiver
dúvidas, pense sobre o local onde as ondas que avançam tocam a superfície de areia ou
pedra.

4. Depois que você escolher o seu ponto de partida, fique parado e fixe o seu olhar no
horizonte, mantendo os seus olhos abertos. À medida que o mar for descendo, caminhe
bem lentamente na sua direção. O seu corpo deve acompanhar o ritmo da descida da
água.

5. Permaneça sempre de pé, mantendo os pés na linha d’água. Com o passar das horas, é
possível que você se sinta desconfortável. Aceite todas as sensações como parte do desse
processo. Lembre-se de respirar profundamente.

6. É possível que o mar te alcance. Se isso acontecer, sinta a temperatura da água em
relação ao ambiente.

7. Você não está sozinho. Se quiser, poderá se comunicar com o universo marítimo ou com
o vento através de telepatia. No entanto, saiba que o mais importante é estar aberto a
escuta.

8. Deixe que o mar desperte todos os seus sentidos.

Duração: o tempo da descida de uma maré [do nível mais alto ao mais baixo]. A extensão
da sua caminhada e a duração exata dependerá do local onde você executará a ação.

1. Choose an application software which allows you to check the peak periods of the high
and low tides. The duration of your ritual should be equivalent to the time it takes for the
tides to lower: approximately six hours.

2. Arrange everything to start the action at the exact time when the sea reaches its highest
level. Bring a bottle of water to drink from.

3. On a calm beach, choose a place to stand facing the sea and position your bare feet in
the waterline. This is not a fixed spot, but you should be able to find it by the seashore.
Should you have any doubt, look for the area where the waves reach the sandy or stony
surface.

4. Once you have chosen your starting point, stand motionless, fixing your gaze towards
the horizon, while keeping your eyes open. As the sea level recedes, walk slowly towards
its direction. Your body should follow the rhythm of the water descent.

5. You should always remain upright, with your feet in the waterline. As the hours go by, you
are likely to feel some physical discomfort. Accept every sensation as part of the process
and remember to breathe deeply.

6. The sea will likely reach your feet. In case it happens, feel the water temperature in
relation to your environment.

7. You are not alone. In case you so wish, you might be able to establish some
communication with either the ocean or the wind through telepathy. No matter what,
remember the most important thing is to be open to listen.

8. Allow the sea to awaken all your senses.

Duration: the time it takes for the tides to descend [from its highest level to its lowest ebb].
The extension of your walk and the exact duration of the action both depend on the chosen
location.
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