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Calendário da CasaCalendário da Casa

Rituais e Vivencias Sazonais da Iniciatica Liturgica
dos Ciganos
As manifestações no processo iniciatico obedecem a uma classificação ampla,

como vivencias sazonais, estudos de aperfeiçoamento, estudos do processo

iniciatico, nascimento da magia e ritos cerimoniais e muitas outras formas de

manifestação que se apresentarão conforme o neofito for trilhando a estrada.

As vivencias sazonais acontecem conforme a mudança de estações.

No verão as manifestações são em torno das noites de lua nova e chama-

se “Urai”“Urai” (em romani significado império), neste se observa as paradas do vento,

os formatos que ficam os restos de fogueira e as iniciações ritualísticas dos

sacerdotes da magia cigana, mostrando a força que o mago cigano terá ao

observar os eventos com visão além das aparências.
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No outono as manifestações são em torno do amanhecer e chama-

se “Acaens”“Acaens” (que em romani significa olhos) neste se trabalha todos os estudos

de aperfeiçoamento, ritos de retirada de maldição em torno de famílias,

atendimento dos consulentes a distancia, com cartas ou mapas específicos,

mostrando ao mago que a magia natural e elemental pode agrupar outras

linhas espirituais que congregam do mesmo uso das forças da natureza, um

exemplo disto são as bruxas, principalmente nas retiradas de maldição.

No inverno as manifestações são em torno das noites claras de lua cheia e

chama-se “Dirachim”“Dirachim”(que em romani significa noite clara), neste se trabalha

todos os passos do processo iniciatico, com estudos, manipulações de magia,

acendimento da fogueira com elementais do vento, mostrando ao cigano que

esta sendo iniciado, que todas as manipulações fazem com que o mago renasça

a cada rito e que a medida que se ganha experiência, percebe-se que sempre

existirá mais graus a serem alcançados, e que quando estamos voltados para

um cerimonial muito elevado, conseguimos entrar em sintonia nos templos

astrais, volitando com muita facilidade.

Na primavera as manifestações ficam em torno dos dias de brisa leve ao

entardecer e chama-se“Kabulin”“Kabulin” (que em romani significa amor) neste se

trabalha o nascimento da magia e ritos cerimoniais, aprende-se a identificar os

elementos necessários para um tipo especifico de magia, elementos

cerimoniais, magias de consagração e equilíbrio dos envolvidos, mostrando ao

mago como nasce uma magia e os “porques” dos seus elementos, contatando a

utilidade, e vendo a doação de cada um.
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Ainda temos os ritos e manifestações que podem fazer parte em qualquer

tempo sazonal, que são ritos de exploração, que incorporam a técnica da

imaginação ativa, conhecida como viagem astral ou a concentração sobre uma

visão espiritual. Em geral incluem uma cerimônia formal de abertura e

encerramento, com algum trabalho original, em sua parte central que não

costuma ser preparado antes. Esse trabalho pode ser um estudo em grupo ou

individual, que por ser feita na atmosfera mais elevada das condições rituais.

Também os de libertação quando o mago fica perturbado por algum motivo e

necessita de realizar processos de termino de hábitos ou padrões mentais não

adequados. Este rito se manifesta com determinados tipos de oração. Podem

ter o objetivo de acalmar as almas dos magos iniciados. Podem também ter o

objetivo de limpar e neutralizar de perseguições espirituais que trilham em

áreas obscuras, e reequilibrar para que seja retomado o trabalho espiritual

ajudando os que necessitam. Deve-se observar que as vestimentas e os objetos

cerimoniais são muito importantes, embora não seja indispensável, vemos que

quando entramos num ritual, nos despimos de nossa personalidade cotidiana e

vestimos uma versão mágica - a que corresponde ao rito.

Somos então, auxiliados pelos símbolos e pela vestimenta. Os objetos fazem

parte do aparato. Serve para captar energia da totalidade para aplicação

especifica. Outros símbolos comuns são as cartas, o espelho, o anel, a erva salvia,

os leques, as catanholas e assim por diante, sem falar dos muitos tipos de

incenso que podem ser queimados no incensário.

Em grande parte, são objetos muito antigos, seu real valor está na constância

com que trabalhamos com eles na magia e na meditação. Um cigano deve

manter disciplina e constância em seus exercícios, objetos e rituais, tal como um

músico. Com o agravante de que na magia, as possíveis conseqüências são mais

sérias, especialmente se forem feitas em grupo.
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Adendos dos RitosAdendos dos Ritos

Temos que ter em mente, que para manipular os elementos mágicos, devemos

ter algumas prioridades, algum plano, uma espécie de metodologia. A princípio,

para que a magia tenha efeito, sua energia deve estar toda focada a ele, ou seja,

a sua necessidade no momento. Vou colocar alguns tópicos que devem ser

seguidos para a montagem de uma magia e claro para o seu futuro sucesso.

1. Fazer uma lista de prós e contras, verificando sua real necessidade, para não se

arrepender depois.

2. nunca se esqueça que as palavras proferidas Têm Poder!

3. Visualize o seu "pedido" realizado e suas conseqüências.

4. Tenha muito cuidado com o que pedir, pois pode se realizar...

5. Verifique se quer algo pra si ou quer banir algo de si.

6. Veja qual é a melhor fase da lua, se melhor durante o dia ou à noite, ou seja

energia solar ou lunar - para realizar a sua magia.

7. Estude as ervas, pedras, cristais e ervas etc., em questão, tudo tem que

combinar.

8. Depois que a magia estiver montado, ou seja, escrito, revise-o, veja se não falta

nada ou ainda se não há excessos.

9. Escolha muito bem as entidades com quem irá trabalhar, tenha

conhecimento sobre os mesmos. Não evoque o que não conhecer.

10. Nunca se esqueça dos aparatos, para a sua proteção.
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11. Magias, não funcionam da noite para o dia, deve-se ter em mente que toda a

energia estará trabalhando nele, mas mantenha sempre seu pensamento

positivo. Acredite!

12. Você precisa achar o seu método de trabalho mágico, por exemplo: há os

que acendem velas e queimam ervas, há os que cantam e dançam, há os que

simplesmente canalizam suas energias lançando assim o seu pedido, há os que

necessitam de um ritual completo, há pessoas que com versos rimados,

conseguem o que querem. Claro que sempre atendendo os pré-requisitos

acima, lua, horário, etc. isso só você saberá, e só experimentando é que

conseguirá se adequar a algum tipo de manipulação de magia.

13. Separe todo o seu material, instrumentos, escolha o local apropriado,

concentre-se, visualize, trabalhe com as forças da natureza, e mãos a obra! E

nunca se esqueça de dizer: Que assim Seja! É sempre bom confirmar.

Outros aspectos que devem sempre ser considerados são as correspondências

dos elementos, que são assim:

Elemento ArElemento Ar: Direção Leste, Modo – Incenso, Cor Amarela, Hora do Amanhecer,

Forte na Primavera, Sopro da Vida, Trabalhe-se a Fé, e destaca-se a Infância.

Elemento FogoElemento Fogo: Direção Sul, Modo – Vela, Cor Vermelha, Hora do Meio Dia, Forte

no Verão, Acende a Luz Interior, Doa Esperança, destaca-se na Juventude.

Elemento ÁguaElemento Água: Direção Oeste, Modo – Taça, Cor Azul, Hora do Entardecer, Forte

no Outono, Nutre o Amor, Inspira Caridade, destaca-se na Maturidade.

Elemento TerraElemento Terra: Direção Norte, Modo – Bruta ou Rolada, Cor Verde, Hora da Meia

Noite, Forte no Inverno, Inspira Cumprimento das Leis, Doa Compreensão,

destaca-se na Terceira Idade.
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Podemos também acrescentar o constante pedido do que se quer ao clamor

enlouqüente do nome dos ciganos astrais que você quer. Devem ser vibrados,

pronunciados com todo respeito e amor. Quando pronunciados, devemos estar

com uma postura diferente, as mãos sobre o coração com os dedos apontados

para o alto, mantendo uma leve pressão. Produz equilíbrio físico e mental.

A vibração das palavras corretamente pronunciadas pode ser sentida em

algumas partes do corpo, especialmente nas palmas das mãos e solas dos pés.

Depois de praticar algum tempo, a mente fica tão condicionada que assim que

os nomes são pronunciados, todo o resto de imagens flui em sua consciência.

Nesse caso, você terá construído uma evocação mágica! É a seqüência de

palavras e atos que interliga e mantém tudo o que foi mencionado e

considerado até este ponto, tendo como propósito principal auxiliar na

concentração e visualização, pois tudo depende do estado de consciência de

cada um.

Considerando sempre a lua adequada para cada caso.

LUA CRESCENTELUA CRESCENTE

Tudo o que alimenta o corpo, que reforça e constrói aumenta duplamente

durante a Lua crescente. Durante essa fase, cada novo empreendimento pode

ser desenvolvido com mais facilidade do que durante a Lua minguante. Já

verrugas tratadas nessa fase, voltam. Ou até pioram. Nessa fase devemos

também deixar todos os males que crescem por cima ou dentro do corpo em

paz, intocados.
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LUA CHEIALUA CHEIA

Em suas poucas horas, uma energia muito forte se mostra de várias maneiras.

"Lunáticos" começam a andar no sono, feridas sangram mais do que o normal,

ervas colhidas tem mais força e a quantidade de acidentes e crimes aumenta.

Sem contar com as vacinas, que jamais devem ser aplicadas em tal época.

LUA MINGUANTELUA MINGUANTE

As operações tem resultados melhores, os trabalhos caseiros ficam mais leves, a

roupa se limpa com menos sabão, e mesmo quem come um pouco mais não

engorda tão depressa. Trabalhos no jardim e na roça tem melhores resultados.

Quem prepara cosméticos deve fazê-lo nessa fase. Porque irão durar mais. Os

órgãos do corpo se desintoxicam melhor nessa fase e a obturação de dentes e

colocação de pontes deve ser feita na Lua minguante também, porque irão

durar mais.

LUA NOVALUA NOVA

Jejum nessa fase evita uma série de doenças, pois o corpo se desintoxica

facilmente. Bom período para o início de coisas novas (e o abandono de coisas

velhas), como vícios por exemplo. Os efeitos não são tão fortes e a pessoa reage

com mais calma, mais positivamente.

Como se diz, todo inicio é complexo e difícilcomplexo e difícil. Na espiritualidade dos Ciganos,

não é diferente. Muito se diz do nosso Povo, algumas vezes vertentes repetitivas

e não fidedignas à realidade. Então nós que fomos preparados para a

Ramasordé, ficamos espantados com o que se faz, em torno de quando se sabe

ter uma “Alma Cigana”.
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As pessoas em geral são atraídas para a nossa Cultura espiritual, pelo colorido,Cultura espiritual, pelo colorido,

pelo ar leve e intenso, de vibração diferenciadapelo ar leve e intenso, de vibração diferenciada, por isso nossos rituais também

são muito diferentes do que muitos imaginam. Num país como o nosso, jovem

de 500 anos apenas, não pode jamais ser comparado ao velho mundo, embora

tenhamos dentro de nossa vida espiritual, trazida pela diáspora dos ciganos,

costumes da Europa, é uma estrutura muito rica, complexa e que muitos dos

que tem esta Alma Cigana, não tem acesso. Então se fica fazendo um culto de

rituais festivos, coloridos, com frutas, flores, velas, licores, mel, pães, e outros

aparatos, mais ficam sempre as dúvidas e perguntassempre as dúvidas e perguntas.

A ancestralidade é fator mater, para a existência do nosso povo, se você é

apaixonado por nosso povo, provavelmente em alguma de suas existências, você

já foi um romani antes. Se você tem um (a) companheiro (a) espiritual? Pode ser,

pois a ancestralidade sempre nos conquista de volta, existe até mesmo um

ditado “O que os Ventos do Mundo levam, os Ventos dos Ciganos trazem de“O que os Ventos do Mundo levam, os Ventos dos Ciganos trazem de

Volta”Volta”. Isso se traduz em jeito de ser na sua vida, por vezes cheias de costumes

dos ciganos embora nesta existência você não tenha nascido dentro de uma

kumpania. Quem será? Aos poucos dentro de um culto raiz, ele (a) dará mostras

de quem é para você. Cuidar e cultuar com Amor e com sua própria energia é o

caminho. Do que estes grandes amigos gostam?

De seriedade, compromisso, amor e responsabilidadeDe seriedade, compromisso, amor e responsabilidade.

A proximidade se dará na forma do trabalho, pois os costumes, tradições e

cultos do dia a dia entrarão na sua vida com naturalidade. Porque a Cigana (o)

não vem? Ele (a) esta a seu lado, aguardando sua busca, para dentro da mais

pura tradição poder lhe dizer de si e de tudo que é relevante para o trabalho,

seu nome virá naturalmente. E sua imantação e energização trás

na simplicidade a beleza astral incomparável simplicidade a beleza astral incomparável.
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Em virtude destes fatos, hoje os segredos que foram autorizados a serem

trazidos para fora dos acampamentos, em virtude de descendências que se

perderam, das perseguições dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, muitas pessoas

que descobrem ao longo de suas vidas que tem esta espiritualidade buscam

saber sobre o que falamos nas formas especificas de cultuarformas especificas de cultuar.

Acredito que o acesso a formas fiéis aos das Kumpanias fará diferença,

movimentará uma conjunção de forças astrais, mentais e físicas, dentro da

forma de comunicação que será usada na espiritualidade, principalmente a

nossa, sem codificador.

No momento em que vivemos as situações, temos que aprender a observar, e

perceber à nossa frente, torrentes de sentimentos precisam ser purificados

assim como os nossos hábitos, para que possamos cuidar melhor de nossos

amigos espirituais. Saber separar os avisos astrais da vontade é máster nesta

caminhada, é crer na jornada!

Dar oportunidade aos espíritos, buscando conhecimento, pode-se melhorar e

muito o trabalho mediúnico. Para que isto ocorra você não pode terPara que isto ocorra você não pode ter

preguiça,preguiça, porque este sentimento junto com o esquecimento é extremamente

prejudicial ao que estamos nos propondo.

     

É importante estar com o mental em movimento, é um começo para a ação.É importante estar com o mental em movimento, é um começo para a ação.

Concentre-se em se conhecer e não em acreditar em tudo que lhe dizem, ouConcentre-se em se conhecer e não em acreditar em tudo que lhe dizem, ou

em tudo que vê. Quando acreditamos sem questionar, sem querer conhecer,em tudo que vê. Quando acreditamos sem questionar, sem querer conhecer,

ficamos fanatizados, escravos e com um imenso talento mediúnicoficamos fanatizados, escravos e com um imenso talento mediúnico

desperdiçadodesperdiçado.
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Acredito que cada um pode transformar sua vida, e para isto viva intensamente

cada minuto da sua espiritualidade, de sua Alma Cigana, com prazer. Nós temos

liberdade para agir, só depende de nós. A comunicação astral e pessoal de cada

um, só pode ser definida pela própria pessoa, porém em verdade vos digo:

O Conhecimento é à base de tudo, Conhecimento Liberta!O Conhecimento é à base de tudo, Conhecimento Liberta!

A energia dos nossos mentores Ciganos, interage com as forças do universo, com

a alma do mundo, com a essência que vivemos, o que faz com que possamos

modificar, transformando a forma de cultuar os espíritos ciganos, tais quais

como eles são, na forma dos acampamentos astrais. 

Aqui não cabe soberba, nem orgulho e nem medo.Aqui não cabe soberba, nem orgulho e nem medo.

O Padre não se torna Padre do dia para noite, nem o Pastor, nem o Rabino, nem

a Mãe de Santo, nem as Shuvannis, ninguém, existe uma caminhada deexiste uma caminhada de

aprendizado. De Busca. De Estudos. De Envolvimento com uma espiritualidadeaprendizado. De Busca. De Estudos. De Envolvimento com uma espiritualidade

que conquista tantoque conquista tanto.

Seja inteligente, utilize a Magia dos Zíngaros, acima de tudo, preservando a

natureza que Deus criou, e que detém uma magia poderosa. A energia do Povo

Cigano é tão forte que já deixou varias marcas na historia da humanidade.

Por este motivo, o Povo Cigano sempre se vale da Luz do nosso Povo, para viver,

predizer, orientar, acalmar e se harmonizar, sem medir forças com o mundo,

mas sim

“Viver Bem”, dentro dele e“Viver Bem”, dentro dele e conduzem minhas mãos, para que eu possa levar atéconduzem minhas mãos, para que eu possa levar até

vocês, sobre o mais belo do que temos de sagrado, secreto e misterioso davocês, sobre o mais belo do que temos de sagrado, secreto e misterioso da

minha amada Raça Ciganaminha amada Raça Cigana.
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Ataques energéticosAtaques energéticos

ObsessorObsessor

Primeiro, porque já se percebeu que as influências invisíveis podem ser tão

devastadoras quanto ataques físicos. E, segundo, porque quando se fala em

forças invisíveis, também há algo místico envolvido no ato de se defender

daquilo que não pode ser visto.

Ter este conhecimento me auxiliou e ainda me auxilia muito, fazendo com que

a minha vida ande mais, ajudando-me a atrair situações e pessoas mais

positivas, mantendo-me mais protegida dos acontecimentos desagradáveis...

Enfim, foi algo que me fez acreditar que existe luz no fim do túnel. E depois que

eu compreendi isso de uma forma mais abrangente, a minha vida se abriu por

completo..

ObsessoresObsessores

Você já teve curiosidade ou conhece algo referente a ataques ou obsessões

espirituais? Eu não sei você, mas eu sempre quis conhecer como funcionavam

os mistérios da espiritualidade. Primeiro, porque já se percebeu que as

influências invisíveis podem ser tão devastadoras quanto ataques físicos. E,

segundo, porque quando se fala em forças invisíveis, também há algo místico

envolvido no ato de se defender daquilo que não pode ser visto.

Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, sempre captei muito a energia das

pessoas e dos lugares. Inclusive, o meu terapeuta dizia que eu era uma

“esponjinha” porque absorvia tudo para mim. Muitas vezes, eu estava muito bem

e de repente eu ficava brava, perdia a paciência do nada e me irritava

facilmente. Só que eu não entendia o motivo disso acontecer comigo.
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Até que procurei estudar sobre como funciona a nossa energia ou o próprio

conceito aprofundado de espírito ou de alma, e aí eu compreendi muito bem

porque é que muitas vezes eu ficava mal sem ter motivo aparente para ficar

assim.

E aí eu aprendi como proteger a minha energia para não absorver mais o que

não era meu.

Mas de quem realmente eu queria me defender? Eu entendi que era de mim

mesma… Sim, porque todo ataque energético ou espiritual só acontece quando

as leis naturais colaboram para isso. Nunca um acontecimento desse tipo

ocorrerá sem que as leis naturais que construíram o universo e mantém a

harmonia da vida estejam em equilíbrio.

Ou em outras palavras: não somos vítimas de algo assim. Existe um propósito

disto acontecer.

Se pudéssemos viver em condições de isolamento ideal, contemplativo,

convivendo apenas com a natureza, com as pessoas que gostamos e confiamos

seria, de fato, muito fácil manter nossa integridade holochackral ou energética

(holochackra = corpo energético = conjunto de todos os chackras). Imagine a

vida tranqüila no campo, deixando a Mãe Natureza cuidar de tudo.

Da mesma forma como ela cuida do verde e dos animais, por que não haveria

de cuidar também do homem, seu filho mais ilustre? E as energias? Como são

boas as energias da natureza, terapêuticas, revitalizadoras!

Talvez seja por este motivo que determinadas seitas místicas e ordens religiosas

preferiram se isolar de tudo e de todos, trancando-se em comunidades

fechadas, conventos e monastérios, separadas do resto do mundo no topo de

alguma montanha inacessível.
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Em alguns casos, os praticantes desse tipo de isolamento nem mesmo se

encontram uns com os outros, vivendo na clausura, tamanho é o medo de haver

qualquer interação energética entre eles, mesmo que positiva. A desculpa é a

busca de uma santidade, de uma separação maior. Esperam eles estar

caminhando ao encontro da luz interior, de uma aproximação com o Todo

Poderoso, ou seja, da evolução espiritual.

Entretanto, esses tipos de pessoas fogem de um inter-relacionamento pessoal

maior, fundamental para qualquer ser humano enquanto animal social.

Esquecem-se que a riqueza de situações oferecidas pelo dia-a-dia numa

megalópole – onde há um forçoso encontro com um grande número de pessoas

dotadas de todos os tipos de personalidade possíveis e imagináveis, com

milhares de qualidades conscienciais e seus correspondentes defeitos – agiliza

em muito o processo evolutivo da consciência.

É aí que surgem os conflitos de interesse: as pessoas são forçadas a aprender a

conviver com a diversidade consciencial característica da espécie humana, com

todos os seus defeitos, qualidades, lados positivos e negativos, e a tirar o melhor

proveito evolutivo de cada situação adversa, mantendo sua integridade física,

psíquica e energética.

É muito mais fácil evoluir no contra fluxo, encarando as dificuldades de frente e

aprendendo a se defender energeticamente dos mais variados encontros com

as mais diversas pessoas.
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O processo se desenvolve à semelhança do funcionamento do nosso sistema

imunológico: quanto maior for o contato que tivermos com as mais diferentes

bactérias, mais fortes serão as nossas defesas orgânicas. Quem evolui mais

rápido: o monge que vive isolado numa vida contemplativa, previsível, rotineira,

sem maiores desafios dentro de um monastério, ou o homem autoconsciente

que enfrenta as imprevisíveis situações físicas e energéticas, em casa, no

trabalho, no shopping, no ônibus, esforçando-se para manter sua integridade

física, mental, moral, psicológica e energética? Qual deles possui mais

desenvoltura para resolver os problemas do dia-a-dia?

O que se deve ter em vista é que dificilmente conseguimos manter o nosso

“status quo” energético nos encontros interconscienciais. Tem sempre alguém

recebendo (consciente ou não) e alguém doando (consciente ou não) energias

conscienciais (nosso cartão de visita).

A tendência é sempre pelo equilíbrio; quem tem mais doa, quem tem menos

recebe. Quando o indivíduo adquire lucidez para o processo energético, passa a

estudar e praticar determinadas técnicas que lhe permitirão um maior controle

do procedimento, evitando, assim, a inoportuna perda de energias pessoais,

bem como a entrada de outras energias que ele venha a considerar como

nocivas para si próprio.

Envolvendo o nosso corpo energético, temos a aura, que é um invólucro

vaporoso e luminoso; uma forma ovóide de energia que se contrai ou dilata

conforme as circunstâncias e emoções. As auras humanas interagem umas com

as outras, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, criando atrações,

repulsões, acoplamentos, fazendo com que as pessoas atuem na condição de

receptoras ou doadoras de energias pessoais.

Pacha Drom - Aula 3

http://carmemromanionline.com


Pacha Drom - Aula 3

A aura tem mais ou menos dois metros de diâmetro, distância a partir da qual

começam as interações energéticas. Isto não quer dizer que você agora passe a

andar com um bastão, evitando que as pessoas se aproximem muito.

Como seria dentro do ônibus? Na escola? No ambiente de trabalho? No teatro?

No cinema? No estádio de futebol? No comício político? Em qualquer lugar

onde há um obrigatório ajuntamento de pessoas? O que ocorre nesses casos é o

que chamamos de acoplamento áurico, que pode ser fisiológico - quando se dá

entre pessoas amigas, casal apaixonado, galinha - pintinhos, gêmeos

univitelinos, gestante-feto, cavalo-cavaleiro, mãe-filho, médico-paciente,

professor-aluno, vendedor-freguês, psicólogo-paciente - ou patológico - quando

ocorre entre grupos de enfermos; histerias grupais, coletivas; multidão em

linchamento/quebra-quebra; pessoas amotinadas (navio, comícios); dupla

assediado - assediador.

O acoplamento também pode ocorrer através de uma consciência extrafísica

(positiva ou não) que se aproxime da aura da pessoa.

Isto acontece em virtude da afinização de pensamentos, sentimentos, energias.

Um exemplo de caso negativo, é o assediador extrafísico alcoólatra ou fumante

inveterado, que provavelmente morreu de câncer ou cirrose hepática, que

acopla pela primeira vez em determinada pessoa ainda viva, porém viciada em

álcool e tabagista, quando esta toma uma dose daquela cachaça purinha ou

acende um cigarro.

Depois, passa a acoplar no infeliz sempre que estiver com vontade de sentir o

gostinho da cachaça ou o sabor do alcatrão, induzindo-o a beber e fumar mais.

Isto significa um círculo vicioso, assediado-assediador, cada um em sua própria

dimensão.
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Um exemplo de caso positivo, é o terapeuta acupunturista que recebe,

consciente ou não, o acoplamento de uma consciência extrafísica com larga

experiência em medicina oriental sempre que trata determinado paciente.

Quando o acoplamento ocorre em número superior a três pessoas, tende a ser

negativo, pois o homem perde a sua individualidade, a capacidade de

raciocinar, a escolha moral, em virtude da intoxicação energética do grupo,

tornando-o sujeito a crises, ataques súbitos e violentos de ira, entusiasmo,

violência, pânico. Embriagado sem ter tomado qualquer bebida alcoólica.

Existem também os vampiros energéticos. Pessoas portadoras de uma patologia

do corpo energético que impede a retenção de energias conscienciais, de forma

que estão sempre carentes, sempre necessitando absorver mais. São

verdadeiros buracos negros energéticos. Certamente, todos já tivemos

oportunidade de entrar em contato com pessoas assim.

É o conhecido desmancha-rodas, aquele sujeito que quando se aproxima todos

se afastam numa reação defensiva instintiva, ou então aquele outro que quando

começa a falar dá sono nos ouvintes à proporção que ele fica cada vez mais

ativo e alerta. Ele nunca passa despercebido. Todos sabem quem são os

vampiros energéticos nos círculos que freqüentam, até mesmo os animais se

afastam. Não existe hetero cura para o vampirismo energético. É necessário que

a pessoa se auto conscientize de sua condição para, a partir daí, buscar a auto

cura através da satisfação de suas carências afetivas e sexuais, compensando

seus chackras e reequilibrando o corpo energético.

Para mantermos a integridade energética independente da situação em que

nos encontramos, é necessário a utilização de quatro manobras básicas, mas

não necessariamente nesta ordem:
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Absorção de Energias:Absorção de Energias: 

É o ato através do qual a pessoa absorve pela força da vontade energias

imanentes (cósmica), energias da natureza (florestas, rios, oceanos, árvores,

pedras, montanhas, flores ), energias de outras pessoas e energias telúricas (do

planeta Terra). Essa absorção é feita através dos chackras que compõem o corpo

energético. Outra forma de absorver energias é através da respiração - prana -, e

a este respeito os yogues possuem técnicas avançadíssimas que valem a pena

ser estudadas. Também temos a absorção através da alimentação. Todos os

alimentos possuem energia, uns mais densos, outros menos. O pesquisador

deve procurar se alimentar de acordo com as necessidades e o consumo

energético do seu corpo.

Para um grande número de pessoas, o consumo de carne vermelha é essencial

para reabastecer o corpo com as energias mais densas do animal, já outros não

sentem tanta falta assim, dando-se por satisfeitos com uma dieta alternativa.

Podemos absorver energias telúricas através do simples ato de caminhar

descalços sobre a superfície (solo) do planeta; neste caso, o que funciona são os

chackras plantares (situados na sola de cada pé). 

Todas as noites, depois que dormimos, nosso corpo astral afasta-se do físico e

absorve energias cósmicas através dos chackras, principalmente pelo esplênico

chackra, sendo esta a quinta forma de absorção de energias depois da

alimentação, da respiração, da absorção de energias por vontade própria e do

sono natural.

O sono permite duas formas de absorção de energias: uma menor, quando o

corpo astral se desloca, porém continua muito perto do físico; e outra maior,

quando ocorre grande distanciamento entre esses dois veículos de

manifestação do ego, numa experiência fora do corpo (EFC). A reposição de

energias é responsável em muitos casos pela recuperação da saúde física e

mental do praticante.
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- Circulação de Energias:- Circulação de Energias: 

Trata-se de controlar conscientemente o fluxo e a direção das energias dentro

de você mesmo, da cabeça para os pés, passando pelo pescoço, tórax, braços,

mãos, abdômen, quadril, pernas, pés e vice-versa. A velocidade, duração e

intensidade devem variar de acordo com a vontade do praticante.

Como benefícios, podemos citar a aquisição de uma autoconfiança maior no

uso de suas próprias energias conscienciais, aumentando a sensibilidade do

praticante, de forma que tenha meios de identificar com maior precisão as

energias externas que lhe forem dirigidas. O ato de circular as energias depois

de uma refeição facilita também o processo digestivo, previne minidoenças,

pequenos distúrbios orgânicos e indisposições. 

Deve ser praticada da seguinte forma: primeiro, o praticante se coloca na

posição de pé, com os braços estendidos ao longo do corpo e os pés

ligeiramente separados um do outro. Utilizando tão somente a força da vontade,

dirija o fluxo de energias da cabeça para os pés, procurando sentir a energia

passando pelo corpo e atingindo os membros, tanto superiores quanto

inferiores. Se na primeira vez a pessoa não sentir nada, não deve se preocupar,

pois, como foi dito acima, é a prática que trará a sensibilidade energética.

Depois, redirecione o fluxo das energias no sentido inverso, dos pés para a

cabeça.

Repita a manobra umas 20 vezes, depois vá aos poucos aumentando a

velocidade de circulação. É bem possível que o praticante, durante um trabalho

de circulação de energias venha a sentir bloqueio em determinados membros,

impossibilitando o fluxo. Neste caso, ele deve forçar a passagem das energias

com vontade redobrada até conseguir. 
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O bloqueio que impossibilita a passagem em determinado membro ou até

mesmo a circulação por todo o corpo pode ser o prenúncio de algum tipo de

doença que já atingiu o corpo energético e que, se não for eliminada através da

circulação de energias, em breve atingirá o corpo físico. Daí se conclui que o

processo de circulação de energias tem finalidade também preventiva. O

procedimento deve ser repetido várias vezes por dia, nos mais diversos

ambientes, sem qualquer tipo de problema, uma vez que não envolve o uso de

qualquer músculo do corpo humano, mas apenas e tão somente a vontade.

- Circuito Fechado de Energias:- Circuito Fechado de Energias: 

É a circulação de energias elevada a uma velocidade intensíssima, a tal ponto

que não mais se pode distinguir a direção do fluxo, tornando-se tudo uma só e

grande vibração energética que forma um poderoso campo de energia. Isto

esteriliza o ambiente, impede a entrada e saída de energias internas e gera um

profundo bem-estar. Para completar o sistema de autodefesa, o praticante, ao

mesmo tempo em que instala o circuito fechado, produz uma bolha energética 

ao seu redor, que funcionará como escudo. 

- Exteriorização de Energias:- Exteriorização de Energias: 

É através da vontade que o praticante lança para fora de si as energias pessoais

temporariamente guardadas dentro dos seus veículos de manifestação do ego,

ou que estão transitando através dele. O procedimento pode se dar tanto aqui

na dimensão física, com o praticante acordado e alerta, quanto na dimensão

extra física, durante uma experiência fora do corpo.

Pode ser feita com finalidades assistenciais, no caso de o praticante exteriorizar

energias para um enfermo, visando sua recuperação. Também é utilizada no

caso de enfrentamentos entre pessoas nesta dimensão, quando alguém

exterioriza suas energias, expelindo-as ao ponto de deixar as pessoas alvo em

cheque ou sem o controle da situação. 
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Agora, como técnica de auto-higiene física-extrafísica, pode ser produzida a

qualquer momento e em qualquer circunstância necessária, embora seja

melhor praticar em um ambiente isolado, para alijar de si energias consideradas

nocivas e prejudiciais ao seu bem-estar.

O processo também pode se dar através das mãos (imposição de mãos), nos

casos de exteriorização em caráter assistencial, e em outros requer a

movimentação dos braços para mover as energias estagnadas do ambiente.

Podem ocorrer sensações de formigamento, adormecimento e, entre outros,

pequenos choques elétricos.

Concluindo, a falta de controle do processo energético pode causar bloqueios,

descompensações, distúrbios e doenças em qualquer pessoa despreparada e

vulnerável, inclusive eu mesmo e você também. O circuito fechado é o recurso

defensivo primário, insubstituível que dispomos para defesa energética.

O domínio do processo energético pode se dar, inclusive, de forma intuitiva.

Existem pessoas que instalam intuitivamente o circuito fechado de energias

quando estão lidando com situações críticas, antes e durante o recebimento de

telefonemas importantes, encontro com pessoas-chave, etc.

Mas esse controle inconsciente não se compara a aquisição de autoconsciência

a nível bioenergético, com o emprego correto, lúcido e dentro de um padrão de

moral e ética universal das técnicas bioenergéticas.

Bruxos, feiticeiros, magos, com certeza, todos os que se interessa por este tipo de

assunto, já foram há muitos séculos, em vidas anteriores.
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Agora, chegou a hora do emprego consciente e ético destas técnicas por nós

desenvolvidas anteriormente, em outras existências, com o objetivo precípuo de

despertar e refinar o para psiquismo existente em cada um de nós, de forma a

mantermos nossa integridade energética no desenrolar da caminhada

evolutiva.

Limpeza e MultirãoLimpeza e Multirão

Nas conversas das pessoas interessadas no assunto, a expressão que mais

ouvimos é limpeza espiritual. Apesar disso, a limpeza não se restringe apenas ao

plano dos espíritos desencarnados. Ela também deve ser aplicada à energia das

pessoas, dos objetos e dos ambientes.

A limpeza energética tem relação e efeito sobre aura desses elementos. A aura é

um campo eletromagnético extra físico quase sempre invisível aos olhos

humanos, e está plena de energias não físicas que são produzidas por

sentimentos e emoções de pessoas comuns, ou seja, pessoas que estão vivas!

Quando uma limpeza energética atua tanto no campo energético quanto no

campo espiritual, sabemos que ela cumpriu seu papel, e foi eficiente e capaz de

fazer uma varredura completa na aura do local, transmutando as energias

negativas e restabelecendo o equilíbrio.

Técnicas simples de limpeza energética de ambientesTécnicas simples de limpeza energética de ambientes

As técnicas que mencionamos a seguir podem ser utilizadas sozinhas ou

combinadas. Aplique-as o quanto antes, e você perceberá diferenças em pouco

tempo.
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Utilize cristais por toda a casa. Cristais de quartzo branco, rosa ou verde e

ametistas podem ser usados para praticamente tudo. Lave esses cristais

mensalmente em água corrente, e para energizá-los, deixe-os por apenas 15

minutos debaixo do sol.

Utilize defumadores, aromatizadores, sprays polarizadores, vaporizadores com

ervas, incensos, etc. Adote uma rotina de aplicar esses preparados no ambiente

todos os dias, pois eles elevam o psiquismo do local com muita rapidez.

Crie uma proteção psíquica para o seu lar, imaginando que ele está envolvido

por uma pirâmide de luz. As cores fluem conforme elas aparecem em sua

intuição. Faça essa visualização junto com a limpeza todos os dias, de manhã e à

noite.

Evoque a presença dos Mestres da Casa. Mentalize que seu lar ou ambiente é

envolvido por presenças divinas. Forme essa imagem em sua mente, e isso já

será suficiente para que se estabeleça uma ótima conexão espiritual. Reze de

acordo com sua crença, e peça por proteção e paz. Sobretudo, faça seus

agradecimentos.

Equilibre o ambiente com sons e músicas da natureza, deixando tocar um áudio

com barulho de água, cachoeira, ou rio. Deixe essa música tocando em volume

agradável, mesmo quando o local estiver vazio.

Decore o ambiente com plantas. Saiba que temos grandes aliados para elevar o

psiquismo da nossa casa: os vegetais. Eles atuam de forma eficiente na limpeza

energética e ter um vaso de plantas em cada cômodo pode ser muito benéfico.
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Tenha uma fonte energética de água, são fáceis de ser encontradas em casas

esotéricas e floriculturas. Use-as principalmente nos cantos onde há menos

circulação de energia e pode haver um acúmulo de energia parada.

Faça uso de cores de forma adequada. Apesar de as cores terem um papel

muito importante e serem muito eficientes, elas precisam ser usadas de forma

muito precisa para não gerar desequilíbrios. A cor verde pode ser usada para

quase tudo. Já a cor vermelha deve ser muito bem estudado, pois gera grande

ativação e estímulo.

De tempos em tempos, faça uma solução de água com sal grosso na proporção

de um litro d'água para duas colheres de sopa de sal, e borrife-a no ambiente,

aplicando no teto, parede e chão. Faça isso uma vez por semana no início, e com

o tempo aplique apenas uma vez por mês.

Conecte-se a uma força maior, reze e medite no local pedindo paz, luz,

harmonia e proteção. Faça isso, no mínimo, uma vez ao dia. Faça ancoragem de

reversores psíquicos nos locais necessários.

Livre-se das energias negativas: limpeza energética e espiritual dos ambientes!

Sobre a necessidade dos MultirõesSobre a necessidade dos Multirões

Espiritualidade não é uma técnica nem uma metodologia ou uma ferramenta,

na verdade é uma consciência coletiva do benefício comum. "Significa trabalhar

com a convicção de que uma empresa não existe só para gerar lucros, atender o

cliente, colocar produtos no mercado e reduzir custos, apesar de tudo isso ser

fundamental".
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"A finalidade não pode significar sua sobrevivência, e para se perenizar é preciso

ter a convicção de que ela existe também para promover o benefício coletivo,

por exemplo, quando uma indústria vai extrair matéria-prima da natureza deve

ter certeza de que não vai prejudicar futuras gerações", continua.

Os multirões contam que facilitam ações como o voluntariado, ajudam as

pessoas a adquirir novas habilidades e competências, como comunicação,

trabalho em equipe, liderança, visão, lidar com diversidades, que são

fundamentais para o trabalho. Este é o começo do desenvolvimento de uma

cultura baseada na espiritualidade, atesta. A espiritualidade não envolve

dinheiro, mas sim disposição das pessoas", indica.

TRABALHO VOLUNTARIOTRABALHO VOLUNTARIO

1. O que é trabalho voluntário?

Numa abordagem abrangente, "voluntário é o cidadão que, motivado pelos

valores de participação e de solidariedade, doa seu tempo, seu trabalho e seu

talento, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de interesse

social e comunitário".

Voluntário é, pois, toda pessoa que já rompeu, mesmo que parcialmente, a

crosta de egoísmo, de egocentrismo, que em maior ou menor grau nos envolve

a todos. É aquele que já exercita, ainda que muitas vezes em estado

embrionário, o amor ao próximo ensinado por Jesus, fazendo ao irmão

necessitado o que gostaria que se lhe fizesse em idêntica situação. Atua no

anonimato. É encontrado em toda parte, oriundo de todas as camadas sociais e

adepto de todas as religiões. É movido pelo desejo sincero de servir, sem esperar

nada em troca.
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2. Por que ser um voluntário?

Os benefícios alcançados pelo trabalho voluntário são inúmeros. Do ponto de

vista social, dos assistidos, o benefício é evidente. A ação social consciente tem

contribuído para reduzir as desigualdades sociais e minimizar as pressões

sociais por um padrão de bem estar social mais justo e humano.

A maioria dos voluntários quer ajudar a resolver os problemas sociais, sentir-se

útil e valorizado, fazer algo diferente, exercer a generosidade e a solidariedade.

Essa atitude solidária com os menos favorecidos traz inúmeros benefícios

pessoais ao voluntário, melhorando sua auto-estima e até sua saúde.

Os conceitos de trabalho voluntário podem ser considerados tanto de uma

perspectiva institucional, mais abrangente, envolvendo uma ação social

organizada com maior comprometimento e engajamento das organizações,

quanto de um ponto de vista pontual, esporádico que mobiliza outros perfis ou

motivações individuais.

4. Por que um programa de voluntariado?

O programa de voluntariado procura mudar a visão equivocada que muitas

vezes se tem do trabalho voluntário, como sendo atividade esporádica, sem

comprometimento e com pouca responsabilidade. O programa valoriza o

trabalho voluntário lhe atribuindo importância vital para o sucesso da

organização. Faz com que o voluntário compreenda o sentido do seu trabalho e

sua importância no contexto organizacional.

O voluntário antes de fazer parte dessa ou daquela equipe ou área em particular

ele integra acima de tudo a grande equipe de trabalhadores da entidade e suas

ações devem contribuir para que a organização atinja seus objetivos

institucionais.
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Um programa de voluntariado procura formar uma cultura organizacional de

trabalho voluntário, difundindo a idéia de que não existem áreas ou atividades

mais importantes ou tarefas mais nobres. Procura mostrar ao voluntário a

instituição como um todo, de um ponto de vista corporativo e as conexões que

existem entre as áreas e atividades.

Nas entidades filantrópicas, assim como nas grandes corporações, todas as

áreas e ações estão interconectadas formando uma grande rede operacional,

uma depende da outra e existem potenciais sinergias entre as partes que

precisam ser compreendidas, estimuladas e aproveitadas.

5. Qual a importância do trabalho voluntário para o Grupo Espiritual?

Para atingir seus objetivos institucionais a Casa conta o seu tempo, seu talento e

sua capacidade de trabalho. Para tanto, não recebem qualquer tipo de

remuneração, direta ou indiretamente, que não seja a satisfação em poder

servir.

Oráculos para Público e FilhosOráculos para Público e Filhos

A relação ética entre Médiuns, Consulentes e o Templo.A relação ética entre Médiuns, Consulentes e o Templo.

Dentro de uma Tsara, o de ética é de grande importância, seriedade e extrema

responsabilidade e assim deve ser praticado. A ética é e deve ser prática

constante em sua vida, seja em sua casa, em seu trabalho em seu circulo de

amizades e convivência e com você mesmo.

A ética se caracteriza pela postura de respeito, sigilo, seriedade, preservando a

privacidade das pessoas, particularidades e tudo que possa causar danos a

integridade delas perante sua família, seu grupo de trabalho, social e religioso,

sendo este último o que vamos tratar a seguir.
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Dentro do Templo Espiritual a ética abrange a pessoa, porém vai muito além

dela, desde que a espiritualidade atuando através das Entidades, faz uso do

Médium e do Melich que o assessora no plano terrestre. Tanto Médium como

Melich são partes ligadas ao trabalho destas Entidades no atendimento aos

consulentes e diretamente envolvidos com assuntos pessoais, muito vezes de

cunho íntimo dela própria, de familiares ou de pessoas próximas. Frente a uma

Entidade os consulentes sentem-se a vontade para expor seus problemas ou

dificuldades com todos os detalhes que venham à mente, pois esta é uma das

facilidades que o mundo espiritual permite, ou seja desabafar, mostrar por

inteiro tudo que aflige a pessoa.

Com isto a Entidade/Médium, passam a ser confidentes e até cúmplices nestes

casos, é aí que se inicia todo o processo ligado a ética na visão religiosa, na visão

da responsabilidade e sigilo, no comprometimento a privacidade e preservação

da integridade do consulente, da Entidade em razão de suas respostas e

orientações, do Médium por ser este o veiculo e do Melich, sendo este um

ouvinte e participante.

Visto desta forma o Médium deve ter como postura não se deixar envolver pelos

problemas ali apresentados, muito menos agindo por impulso, tomar a frente

das Entidades, o que pode causar sérios danos ao efeito das orientações e

distorcendo o entendimento do consulente para solução do problema, e

principalmente do comentário sobre o assunto tratado dentro ou fora do

Trabalho mediúnico, o que pode causar danos muito maiores a todos e

principalmente a Casa e seu Comando.

Quanto ao Melich, a postura e o sentido ético a ser adotado é praticamente o

mesma, acrescido dos cuidados e responsabilidade de observar a clareza da

orientação passada pela Entidade e não deturpar o sentido da mesma, fazendo

uso de habilidades espirituais que não tem ou fazendo interpretações incorretas

da mensagem dirigida ao consulente.
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Para ambos Médium e Melich, a ética no sigilo e preservação da integridade

estende-se também e principalmente aos assuntos que envolvam o Templo ou

qualquer de seus membros. Todo assunto que possa chegar a seus ouvidos ou

que presencie tem que ser tratado com responsabilidade e todos os cuidados

para que não sejam divulgados de maneira incorreta e perniciosa, afetando a

harmonia do ambiente ou do grupo, causando constrangimentos e mal estar.

A observância da ética dentro do Templo e fora dele pelos seus Filhos da casa e

freqüentadores é demonstração da maturidade evolução espiritual, e solidez de

caráter de seus membros o que assegura que o objetivo do ensinamento,

aprendizado e crescimento do Espírito esta sendo atingido, garantindo a

credibilidade e o fortalecimento da Casa e do trabalho.

Cada médium e mesmo a Assistência deve ter um conceito mais abrangente de

ética, sendo ele extensivo e observado em casos onde se perceba que esteja

havendo quebra da regra ética por parte de outras pessoas, fazendo

comentários, julgamentos ou agindo de forma não condizente com o conceito

de preservação da integridade e respeito ao ser humano seja ele quem for.

Melich é um secretário das entidades. Ele zela pelo bom atendimento, ajuda a

dinamizar as consultas, facilita o trabalho das entidades e serve também como

intérprete destas. Na verdade, é um médium em desenvolvimento ou que não

incorpora. Também podem ser utilizados os outros médiuns em regime de

escala.
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O seu trabalho dentro do Templo é tão importante quanto o dos demais

médiuns e, mesmo sem estar incorporado, ele é parte integrante de todo o

trabalho espiritual, pois os Espíritos se utilizam dele para retirar as energias que

serão utilizadas no atendimento aos consulentes. Muitas vezes, um Cigano

Espiritual tem dificuldades de adentrar no íntimo do consulente devido à

densidade energética presente na pessoa e lança mão da presença do Melich e,

através deste, fazendo como que “uma ponte”, consegue auscultar o íntimo da

pessoa.

Como o trabalho é de secretário, ele deve, antes de tudo e se possível com um

dia ou mais de antecedência, deixar preparado todos os apetrechos de trabalho

que costumam ser utilizado pela entidade a qual irá melichar. Ele precisa saber

os hábitos de trabalho da entidade em dias de atendimento ou, se for a sua

primeira vez, deve se informar sobre o que precisará ter em mãos, caso seja

pedido, evitando assim atrasos desnecessários durante as consultas.

O melich, na verdade, precisa ter conhecimento de todo o culto e de todas as

entidades, precisando, então, prestar muita atenção à atuação delas durante as

masinas. Sempre que solicitado, deve ajudar as entidades a se comunicarem

com os consulentes, desde é claro, que seja treinado para isso e também que

seja muito atento a tudo o que a entidade solicitar.

Na verdade, em alguns casos, poderá explicar de uma forma mais simples ou

mesmo interpretar o que for dito para que o consulente não distorça as palavras

das entidades. Lembre-se de que para este trabalho, deverá ser preparado em

uma espécie de estágio nos Bródios para que possa saber como as entidades

trabalham.
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O Melich, antes de qualquer coisa, é pessoa de extrema confiança das Dirigentes

da casa, assim como da entidade que estiver atendendo; portanto, caso perceba

qualquer coisa estranha, qualquer coisa que não faça parte dos procedimentos

normais, deve reportar-se aos dirigentes espirituais, ou aos dirigentes físicos da

casa na mesma hora. É por isso que é tão importante, e necessário, que saiba

todos os procedimentos de trabalho e todas as normas da conduta que

entidades e médiuns devem ter dentro do Templo.

O fato de auxiliar nas consultas exige que seja discreto e mantenha sigilo sobre

tudo o que ouvir, não se esquecendo de que ali estão sendo tratados assuntos

particulares e que não dizem respeito a ninguém além da pessoa que estiver

sendo atendida e da entidade. O sigilo é um juramento de confiança que deve

ter e fazer.

Sem a ajuda de um melich, os trabalhos tornam-se lentos e o atendimento aos

consulentes ficaria difícil, principalmente se o Templo atender um grande

número de pessoas. Para que tudo transcorra de forma satisfatória, a presença é

de grande necessidade dentro do Templo, mas este não deve jamais confundir a

entidade com a pessoa, isto é, ele é melich do cigano (a) Espiritual e não

daquele médium, que é apenas um irmão dentro do Templo.

O que ele pode, sim, é perguntar ao médium com o qual trabalha como deve

proceder para prestar um melhor atendimento à entidade durante os trabalhos.
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Uma prática útil e aconselhável dentro de um Templo é a troca entre as

entidades. Isto traz um maior aprendizado e também faz com que estes se

habituem a tratar todas as entidades da mesma forma, sem criar laços afetivos

exagerados. Desenvolver afeto pelas entidades é comum, mas a afinidade

espiritual só é saudável se não conduzir à dependência; portanto, o chefe da

casa poderá decidir-se pelo trabalho alternado e, nesse caso, deverá fazer com

que todos saibam disso com antecedência.

De vez em quando, todos médiuns, mesmo aqueles que incorporam, deveriam

trabalhar como melichs para poderem aprender mais e desenvolver a

humildade, que é a característica mais importante que um médium deve ter.

Obs: Somente dirigentes espirituais deverão ter um fixo e da confiança do

dirigente, pois provavelmente participará ativamente de todas as resoluções

tomadas em relação a médiuns e ao Templo.

Normalmente, o dirigente espiritual requer certa rapidez e presteza em seus

atos e atendimentos, e só um fixo poderá se prestar eficientemente como

auxiliar. Materiais básicos que os melichs precisam ter durante os trabalhos:

Uma malinha (tipo mala de ferramentas), para colocar seus apetrechos de

trabalho. Uma sacolinha, com todo o material necessário para o atendimento

imediato, como: isqueiro – caneta – bloquinho de papel, etc.

Uma caixinha de lenço de papel (para higiene).

Veja bem: esta é uma lista de material utilizada normalmente. Desde que saiba

qual entidade irá atender, deve saber se ela usa materiais específicos, tais como

ervas, velas, bebidas, ferramentas de trabalho, etc. e se organizar junto ao

médium com o qual trabalhará para ter tudo por perto.
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É importante saber que todo o material de uso das entidades é de

responsabilidade do médium que a incorpora e que o trabalho do melich é

estar atento para que este material não falte ou acabe, devendo comunicar o

médium com antecedência quando o material estiver acabando.

Obs: O melich é um auxiliar do Templo e não um empregado dos médiuns. A

educação e a lisura devem estar presentes a todo instante.

Melichs são médiuns, e são tão importantes quanto os médiuns (de

incorporação mediúnica) nos trabalhos espirituais; eles também devem seguir

certos procedimentos e ter a mesma dedicação e responsabilidade.

Como o próprio nome diz, embora não esteja envolvido diretamente no

fenômeno ou na assistência, faz o auxilio energético do trabalho, mantendo o

padrão vibratório elevado por meio de pensamentos e sentimentos elevados.

Ao contrário do que se pensa, os melichs são tão importantes quanto os

médiuns de incorporação, pois são eles que ajudam a garantir segurança,

firmeza e proteção para o grupo e para o trabalho, enquanto os médiuns de

atendimento fazem a sua parte e desenvolvem o trabalho assistencial. Além

disso, são eles também que ajudam os médiuns de incorporação, considerando

esse papel.

Ato principal - Ser discreto, melich nunca deve relatar ou comentar, dentro ou

fora da casa, as informações que ouve, os problemas dos quais fica sabendo e os

casos que vê nos trabalhos de que participa. A discrição deve ser sempre

observada, não só por respeito aos assistidos envolvidos, encarnados e

desencarnados, como também por segurança, para que entidades envolvidas

nos casos atendidos não venham a se ligar a trabalhadores, provocando

desequilíbrios.
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Os comentários só devem acontecer esporadicamente, de forma impessoal,

como meio de se esclarecer dúvidas e transmitir novas informações a todos os

trabalhadores, e somente no âmbito do grupo, ao final dos trabalhos.

Assim a entidade, o cigano espiritual vai tratar de vários casos como - energias

vibratórias, energias mediúnicas, síndrome, síndrome mediúnica reprimida,

mundo etérico, umbralino, mental inferior, mental superior e corpos espirituais,

magia branca, vermelha e negra, cordões fluídicos, obsessão simples, obsessão

complexa, aparelhos parasitas, simbiose com entidades espirituais, simbiose

com níveis humanos ou mentais de pessoas, vampirismo (vampirismo entre

humanos e entre humanos e seres espirituais), ressonância de faixas de passado,

magia negra no passado vibrando na vida presente com níveis de

personalidades ainda atuando no passado, e desdobramento fluídico.
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Preparação de FilhosPreparação de Filhos

Malditos Sacerdotes!!!

Se um Sacerdote cobra o serviço que faz é um vigarista,

Se ele não cobra, não sabe nada.

Se não ensina é um ignorante,

Se ensina, exige muito, demasiadamente.

Se pede uma contribuição aos membros do Templo é um “bon vivant”,

Se não pede, reclamam que no Templo nunca há nada.

Se as sessões são curtas, sua incorporação é débil ou está cansado,

Se as sessões são longas é um charlatão, só quer se mostrar.

Se não dá aulas descuida dos seus, quer todos ignorantes,

Se dá aulas, não assistem, não acompanham, reclamam que o nível é muito

alto. 

Se não faz uma visita, não liga para os seus,

Se o faz é porque quer se meter na vida dos outros.

Se diariamente os procura, não para de encher o saco,

Se não o faz, não “dá bola” para ninguém.

Se faz muitas cerimônias, rituais e reuniões é porque não tem vida social e não

quer que ninguém tenha,

Se não faz, não está nem aí com a religião e com as pessoas.

Se tem personalidade e temperamento fortes é um arrogante exibido,

Se for ao contrário não se impõe, é um fraco!
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Malditos Sacerdotes!!

Que nos escutam

Que nos dão atenção

Que nos consolam

Que nos recebem em suas casas

Que nos dão seu tempo

Que nos abrem suas portas

Que nos dão conselhos

Que nos dão consolo

Que toleram e perdoam nossos erros

Malditos Sacerdotes !!!!

(Awo Korede Odupawo)

Trabalho EspiritualTrabalho Espiritual

Falar sobre o desenvolvimento da incorporação, é difícil devido ao caráter

pessoal de cada Entidade espiritual, de modo que farei um apanhado do que

nestes anos de convivência com as forças astrais, observei serem comuns a

quase todos os tipos de entidades que tem permissão para “chegar” até o

protegido/médium de forma corporificada.

A pessoa que como missão na terra trazer o convívio destes Mestres astrais, de

forma mais próxima para os seres encarnados, são pessoas que tem uma grande

responsabilidade por ser médium incorporativo.

O desenvolvimento geralmente é acompanhado de um estudo iniciático,

confirmado através de oráculos, e por vezes quando a mediunidade é evidente e

trazida pela pessoa desde o berço, é confirmada pela própria entidade que o

introduz no meio espiritual. Apesar disto, direi do início do processo de

incorporação como se dá geralmente.
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A pessoa começa a sentir as irradiações dos ambientes, percebendo que aflora

de repente uma sensibilidade maior que as das outras pessoas. Isto pode se dar

em qualquer idade, pois independe de fatores como esse, começa o médium a

sentir muitas coisas antes que elas aconteçam, as sensações são freqüentes, por

vezes até mesmo assustando quem esta no transito do processo.

Pessoas que estão com sua mediunidade evidenciadas sentem a força das

energias presentes em qualquer local, boas ou más vibrações são

imediatamente sentidas, se a pessoa não sabe o que esta acontecendo, pode

sentir sintomas como, dores de cabeça, sono, irritação, e ninguém parece

entender o que se passa. É o começo da jornada canalizadora de forças astrais.

Quando a pessoa trás para si condições para que o desenvolvimento da

incorporação se dê, fica mais suave e fácil, isto pode se dar através dos

conhecimentos adquiridos. Como? Lendo, se informando, conversando com

pessoas sérias, meditando, buscando entender sem repelir o que esta

acontecendo.

Quando falo de desenvolvimento específico da Linha de Espíritos Ciganos,

lembramos que por ser uma linha pura e que dela muito precisamos aprender,

temos que saber que estes espíritos são muito inteligentes e que por estarem

num patamar de astralidade mais sublimada, descartarão os que pretenderem

fraudar informações, ou que não estão em um rito cigano com o coração aberto.

Se afastando e deixando estes médiuns maus intencionados à mercê de

espíritos da mais baixa vibração. Até que o médium tenha consciência de seu

erro e possa adentrar no trabalho astral com responsabilidade.
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Os Espíritos Ciganos, assim como outros se baseiam na afinidade, vida etérica

do protegido e inteligência, para poder se articular através deste.

A capacidade incorporativa não nos torna diferentes de outras pessoas; muito

menos especiais. Quando estivermos em processo de desenvolvimento da

incorporação para receber em nossa aura os Mestres Ciganos Astrais, teremos

pontos comuns a serem observados no trabalho astral destes espíritos, levando

em consideração o Grupo ao qual pertencem, e também pontos comuns a

todos os espíritos ciganos.Quanto maior for o abandono e a concentração nesta

hora, os sentidos ficarão mais aguçados e o trabalho astral fluirá com mais

facilidade.

Pontos comuns a todos os espíritos ciganos são: Sensação de frio e calor ao

mesmo tempo na altura do umbigo, sensação de peso na nuca, alegria,

sensação de ser outra pessoa, incomodo na garganta/laringe, desequilibro,

sensação de flutuação, formigação em todo o corpo, pontas dos dedos sensíveis,

olhos pesados, sensação de energia sobre posta, região lombar sensível em toda

extensão (coluna).

O poder da Vidência é considerado normal, pelo povo cigano. As ciganas o

possuem na maioria das vezes e este se manifesta na mais tenra idade. Em

algumas pessoas o poder da vidência é mais aguçado que em outras.

A aura magnética dos amigos astrais em comunhão com o nosso corpo etérico,

desenvolve a capacidade de comunicação com estas forças.
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O vidente fala pelos espíritos, registra humores, emoções e muitas outras

sensações captadas através dos corpos físicos das pessoas e através também de

oráculos. É uma tarefa de grande dificuldade. Muitos videntes e até ciganos

quando estão em processo iniciático “se perdem” no caminho da mediunidade,

por não ter firmeza e não dar crédito astral para as entidades. Não se

abandonam de corpo e alma, por medo ou outros motivos, para o trabalho

astral.

Não conseguem abandono para servir de “Aparelho telefônico”, sendo imparcial

à conversa travada. Para facilitar podemos seguir “alguns passos básicos” (se

você quer firmemente e tem fé e confiança para isso). Lembre-se que os

propósitos de desenvolver a vidência devem ser sempre positivos.

Nunca fazer este trabalho para que este fenômeno se manifeste por dinheiro e

nem por vaidade. Os videntes devem estudar todas as formas de magias e

ciências. Se familiarizar com as forças astrais. Saber que todos estão aptos a esta

atividade em diferentes graus (pois não detemos nenhum tipo de poder

especial, este poder pertence ao Universo). A crença e a fé são fatores

preponderantes para o vidente, sem eles não existem fatores que propiciam a

ação.

Concentração absoluta, por treinamento se consegue, um ambiente de

penumbra propicia bastante, com o tempo é automático. Visualização de fatos.

Faça uma viagem mental a lugares que já tenha ido e observe os detalhes.

Após ter desenvolvido, comece a trabalhar com sua vidência. Não tenha pressa

seja passivo e receptivo. Investigue os ambientes e sua história passada.
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Todas as impressões ficam gravadas, em carros, objetos, pessoas, casas, etc..

Tenha em sua mente que o seu instrumento de vidência (oráculos), não tem

nenhum poder mágico. Através de sua força astral em casamento com as forças

do universo, é que o faz produzir efeito de vidência. Por isso o guarde com

carinho para que outras energias não entrem nele. Acenda sempre uma vela

prateada na lua crescente para o seu anjo de guarda.

Peça a ele de todo coração que seja aberto o seu canal intuitivo. E que “vocês”

estejam sempre em comunhão com os anjos das pessoas que vem pedir ajuda,

dando licença para que o trabalho de vidência seja feito. Se sentir vontade faça

seus potes, tenha um Espírito ou Santo de sua devoção a quem possa pedir

ajuda.
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