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Organização do Publico

A entrada, a recepção, os corredores, as bibliotecas e outros locais de acesso ao

público devem ser mantidos sempre em ordem, limpos, com a adequada

sinalização e avisos quanto às condutas que não são aceitas naquele recinto,

como, por exemplo, não fumar. Se possível, a Casa (se for pública) deverá

colocar uma placa externa informando os dias e horários das atividades

realizadas.

Os espaços das atividades deverão estar mobiliados e arrumados de acordo

com a especi�cidade das tarefas, sendo ainda importante considerar que, em

caso de espaços compartilhados, um setor deverá desenvolver suas atividades,

respeitando o espaço, mobiliário e materiais.

O bem-estar dos freqüentadores e trabalhadores deve ser propiciado ainda

com os ajustes necessários de luz, som, ventilação, limpeza e organização dos

espaços.

Os dirigentes deverão ainda estar atentos quanto à segurança funcional da

Casa, mantendo uma revisão periódica da rede elétrica e da estrutura do prédio

e dos extintores contra incêndio. Promover a limpeza da caixa de água, �ltros e

bebedouros do pátio, evitando entulhos que possam provocar acidentes e/ou

doenças. Atentar para as necessidades de desinfecção; e da instalação dos

botijões de gás em ambiente próprio e adequadamente protegido.

Bem uma coisa que é necessário ser dito logo de cara, é que Mediunidade não

nos faz superiores, em nenhum aspecto. Muito pelo contrario, é preciso dizer

que o discernimento é a arma mais necessária nesta estrada, pois virão a nós

medidores, pessoas de boa Fé e todo o tipo de pessoa.
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Pode parecer um contra-senso alguém dizer a uma pessoa que ela precisa

veri�car se a tsara que ela freqüenta ou quer fazer parte é digna de

credibilidade. Mas, não é. A experiência demonstra que existem muitos

problemas, que os freqüentadores precisam identi�car com precisão para não

serem prejudicados por eles. O Mundo Espiritual dos ciganos é um organismo

que apresenta inúmeros desvios de sua verdade, que é um mundo puro e

simples.

Outro dia um amigo me con�denciou que estava muito preocupado com a

profusão de sorrisos e calor humano no interior das tsaras. E que se nosso povo

é otimista, trazendo nova luz para a vida, por que é que há tanta gente, que crê

que ser carrancudo, é sinônimo de seriedade dentro do trabalho em si.

De fato, o caminho que deve vir através de seus dirigentes e trabalhadores, à

guisa de manter a seriedade, sem comprometer o seu bom humor, a simpatia,

o calor humano, como se o mundo das di�culdades que os ciganos passaram se

resumisse às suas carrancas, ao sofrimento e ao pessimismo.

Não podemos esquecer que normalmente quem procura o mundo espiritual

está com di�culdades, está desanimado, está sofrendo. Se mantemos uma

postura sisuda, com humor fechado, e sem a luz de um sorriso, devemos saber

que temos a chance de estarmos contribuindo para in�uenciar negativamente

aqueles que nos procuram, piorando a sua situação.

Que jamais faltem sorrisos, pois nada mais animador do que ser recebido com

um sorriso e com calor humano. Pois nós não somos máquinas. Somos seres

humanos, seres espirituais, tendo o compromisso de transformar o mundo para

melhor. Para que sombras em nosso rosto? Não podemos esquecer que o

abismo atrai o abismo e que sorrir sempre é a garantia de espalhar a paz e a

alegria a contagiar aqueles que estão ao nosso redor, onde quer que seja.
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E a casa espírita detém um papel de fundamental importância como

irradiadora da luz, sendo nossa postura a lâmpada a propagar essa boa energia.

Se fechamos o nosso rosto, estaremos impedindo o �uxo dessa luz. Pois "cara"

fechada não é sinal de evolução.

Existem três perspectivas sob as quais se pode falar em Educação Espiritual. E

certo que elas acabam se uni�cando num só conceito. Um aspecto deriva do

outro e formam uma visão única. Espiritualidade como Educação. A essência é

a Educação. Ter educação mediúnica, aprender. Melhor compreende o mundo

invisível quem o compreende pedagogicamente, como diria Kardec.

No relacionamento com pessoas da assistência, o educador/trabalhador saberá

exercer sua tarefa, sem impor suas convicções. Irradiar otimismo, disposição,

energia e serenidade todas aquelas virtudes que vimos deve ser uma

conseqüência natural da sua compreensão de mundo.

Manifesta-se aí o compromisso de agir, tanto no sentido moral quanto

intelectual e mesmo estético, sempre avaliando a vaidade mediúnica, que pode

atingir tanto nos aparatos quanto no trato pessoal. E preciso abolir o conceito

ultrapassado de que a boa vontade supre todas as de�ciências. O círculo se

fecha. É imprescindível criarmos um ciclo educativo completo, pelo qual

possamos educar pessoas pelo menos humanistas, que se ponham na

sociedade e espíritas mais conscientes, e mais integrada e fundamentada.
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No Brasil, houve um processo e há, talvez historicamente necessário, de

conquista do povo cigano espiritual. Centros e Tsaras diversas atendem

diariamente a milhares de pessoas em todo o país. Com isso, esta cultura

penetrou em todas as camadas da sociedade e multiplicou adeptos e

simpatizantes. Pois a cultura espiritual dos ciganos sempre como em outras

linhagens também, se depara com freqüência de pessoas traumatizadas por

perdas dolorosas ou portadoras de complexos problemas obsessivos, ou

alegóricos a respeito da cultura espiritual, é necessário saber a hora e como

descortinar estas impressões que �cam tão arraigadas em cada ser.

A proposta da vida espiritual, é um retorno as raízes ciganas da alma, é a

libertação das consciências e a formação de trabalhadores cientes do papel que

desempenham, pois são parceiros dos ciganos astrais.

Essa divina parceria trás libertação de tabus, preconceitos e atitudes

castradoras, que impedem o crescimento. Há que se esclarecer o papel da casa,

para nós e para o trabalhador, a �m de que não nos percamos em meio aos

pontos de vista de certos indivíduos, que, mesmo cheios de boa vontade,

estejam desconectados com a proposta do Astral. Não basta conservar a cabeça

cheia de sonhos e de idéias maravilhosas, enquanto as mãos permanecem

vazias de realizações.

A "Incorporação" se dá através da utilização do médium pela entidade. De certa

forma poderíamos comparar à uma espécie de "osmose' entre entidade e

médium. Ou como dizem alguns, as entidades irradiam energias sobre

determinados chackras de forma a controlar em maior ou menor grau de

consciência, tomando assim do sistema fônico, mental e da parte motora do

médium, e se faz uso para seu trabalho. Sabe-se que as entidades

desencarnadas precisam de algo que somente o ser encarnado possui, o

ectoplasma.
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O Astral Superior, com certeza sabe aquilo que é melhor para cada um. Esta

atitude de convencimento pelos espíritos ciganos, o que forçará os medinores a

participar com algo mais que seu corpo, seu tempo e sua boa vontade Terão

que participar com a mente, o espírito e a responsabilidade. Terão que estudar

e evoluir, sem direito às desculpas referentes à ignorância do que ocorre, seja

espiritual, seja cultural/intelectual. È uma maneira de forçar o ser a evoluir. Nós

evoluímos, as nossas entidades também, nada é estático, por isso devemos

perceber que muitas mudanças já ocorreram.

É, as vezes atos e atitudes que a gente não pensa no momento, mas que nos

toma de coração e entrega, resulta e nos conduz para e pelos caminhos da

espiritualidade e sem perceber, tudo toma proporção que antes nem

imaginávamos. Nesta viagem próspera e cheia de alegrias, colhemos surpresas

agradáveis e desagradáveis pelo caminho do aprendizado, alguma pequena

tristeza, um pouco de ingratidão, bem, tudo o que faz parte desta caminhada

de evolução humana e espiritual.

Porém sabia também que muitos trariam seu “Compromisso” astral, assumido

diante das palavras sagradas, com Amor Intenso, Visceral e para a Vida Toda.

Outros não, talvez não estivessem prontos para a grandeza do presente, e da

oportunidade que é ser medinore, pois são pessoas que podem libertar

conceitos, trazer luz, e fazer um trabalho lindo, a partir da conduta despida de

medo, auxiliando, trazendo luz e mesmo os que não fazem bom uso do que foi

ofertado.

A caminhada espiritual nos proporciona um aprendizado valioso a respeito do

ser humano. Aprendemos sobre o Amor, a Fidelidade, a Lealdade, a Amizade,

sobre os Espíritos, sobre a Inveja, a Cobiça, o querer se Sobrepor, as Fantasias

Humanas (no bem e no mal), a Carência, a Ingratidão, a Loucura, sobre a

Traição, a In�uência Nefasta, sobre a Mentira, as Incertezas, a Bajulação, sobre a

Ambição Mediúnica e tantos outros sentimentos.
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Que fazem parte, e trás a verdadeira prática da fé, que caminha ao lado do

entendimento e da valorização integral da vida. É o viver para si e para o outro

que compreende a complexidade da existência e da necessidade intensa de

relacionamento com o próximo como parte do processo natural da vida. O

exercício sempre con�itou de forma bastante intensa no relacionamento entre

as pessoas. Testemunhar a religiosidade muitas vezes esteve ligado à

demonstração da vida espiritualizada por meio da honra ao compromisso, já

que não podemos medir, ou avisar a todos os que nos procuram, que não

estaremos no lugar onde foi combinado o serviço ao próximo como uma forma

de compromisso com Deus e com o mundo.

Por muitos e muitos anos, o compromisso com a plenitude da vida em seus

muitos aspectos ainda não é reconhecido por todos como deve ser a verdadeira

expressão da religiosidade, na medida em que nos intimidamos com a primeira

adversidade.

A prática da religião como compromisso ético e social, pode ser caracterizado

pelo respeito e amor ao próximo, independente de suas diferenças; pelo

cuidado e o zelo pela Terra, preservando; agindo de forma protagonista e

transformadora nas Casas Religiosas, sendo anunciadores de boas novas e

combatendo todas as formas arbitrárias que oprimam, diminuam ou excluam

as pessoas; justamente porque o Povo Cigano, é Raça Excluída, buscada apenas

na super�cialidade por aqueles que não conseguem ver além do papel religioso

(dito religioso e sem compromisso),

é aquele que não pode compreender que somente sendo um verdadeiro

Cigano é que virá a ser inconformado com esse século, mas transformador pela

renovação de nossas mentes e ações, estando presente, mesmo quando não é

um tempo propício.
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Ser operário da espiritualidade é tarefa, recompensadora, mas também

arriscada. Ser, é ser alvo de críticas, perseguições, descontentamentos, e etc.

Além desses problemas, existem armadilhas que podem comprometer o

desempenho e até mesmo afastá-lo para sempre da jornada.

Cargos e Deveres

A inteligência espiritual é o máster da simbologia Astral, é diferente da

inteligência que habitualmente utilizais para existir e interagir com o meio

ambiente no qual viveis. É aquela que se desenvolve em função da pureza

interior e do propósito de conexão com o Plano Divino. Para desenvolver a

inteligência espiritual necessitais de autodisciplina, modi�car hábitos

perniciosos, ter uma atitude de abertura à transformação constante e espírito

de serviço.

Na seqüência, vamos explicar cada um dos componentes para que vos ajudem

a ter uma visão mais nítida do que implica o crescimento espiritual. Em termos

gerais não tendes os conceitos claros e o sentimentalismo se in�ltra em vossas

mentes, turvando vossa inteligência, e desta forma perdeis objetividade e

discernimento. A vida e a evolução não são temas fáceis que possam ser

abordados como um espaço a mais de vossas vidas, mas sim devem ser o

fundamento e o foco central de vossas atividades.

Em vosso estado atual de evolução espiritual vossa consciência ou percepção da

realidade está distorcida devido às cargas negativas acumuladas em vossas

esferas mentais. Por isso, é imperativo diluir essas energias aberrantes que se

aderem a vosso corpo energético e afetam vossas esferas mentais, a partir das

quais se moldam vossas condutas, mentalidade, inteligência, etc.
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Para diluir essas energias aberrantes é necessário autodisciplina, com a

�nalidade de elevar vossa freqüência vibratória, e isso implica uma

metodologia sistemática constante e diária que contribua para isso. A ascensão

de que tanto se fala nos meios espirituais não é um tema da moda que se

possa comprar ou consentir facilmente. Para isso, é imperativo que cada dia

invistais maior tempo possível no trabalho pessoal. Cada um pode escolher as

técnicas e metodologias que mais se enquadrem a vós e que contribuam para

a transformação e dissolução dos arquétipos discordantes que vos impedem de

aceder a níveis de evolução superior.

Modi�car hábitos perniciosos é outro dos componentes que contribui para a

depuração de vosso corpo energético e para diluição das energias aberrantes

aderidas a ele. Primeiro tendes que catalogá-los e depois substituí-los por

aqueles de vibração harmônica que fomentam vosso crescimento e bem-estar

interior. A pureza de pensamento, sentimento e ação são importantes, e deveis

minimizar hábitos que, por mais insigni�cantes que pareçam, os afetam

energética e vibratoriamente.

Prestais atenção a vossos hábitos alimentícios, à dependência de sustâncias

tóxicas que prejudicam vossos corpos inferiores, aos pensamentos que não

fomentam paz, harmonia, fraternidade, solidariedade, compaixão,

compreensão, tolerância, desapego, simplicidade, honestidade, etc. Observais

vossos pensamentos porque geram os sentimentos, já que ambos estão inter-

relacionados e se retro-alimentam.

Isto implica cultivar pensamentos que fomentem crescimento, inspiração e

transformação espiritual. Todos os demais pensamentos são perturbadores e

turvam vossa inteligência e sensibilidade espiritual.
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Outro componente é a abertura à transformação constante, que implica

atenção e alerta, para que as condutas discordantes que às vezes manifestais

em determinadas circunstâncias se modi�quem para padrões harmônicos.

A atenção é um aspecto vital na transformação interior porque vos impulsiona

a estarem presentes e conscientes a todo o momento e impedir que a mente

divague em outros assuntos. A consciência fomenta presença e a presença,

atenção; e a atenção gera transformação e crescimento interior. Como podeis

observar é uma seqüência na qual os componentes são interdependentes.

Ainda que vos pareça complexo, é questão de prática, e vos recordo que a

evolução e a ascensão espiritual não são passatempos, mas sim uma

responsabilidade e compromisso pessoal com a vida e a evolução espiritual.

Possuis a tendência de despistar-vos e auto-enganar, ambos obstáculos para o

crescimento interior que deveis dissolver para que desenvolvais determinação,

perseverança e integridade espiritual.

O último componente da seqüência é o espírito de serviço sem o qual tudo se

converte a mera teoria sem nenhum aporte e benefício real a vosso

crescimento espiritual. Todos estão muito ocupados com a sobrevivência e a

obtenção de objetos que supostamente contribuirão a vosso bem estar físico,

psicológico e emocional. Viver ou suprir as necessidades não deve ser a

prioridade de vossa vida, mas sim uma conseqüência de vosso trabalho

espiritual. A simplicidade no estilo de vida deve ser a tônica dominante para

que possais investir mais energia e atenção em vosso crescimento interior.
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O espírito de serviço não está forçosamente relacionado a dedicar certo tempo

a alguma organização altruísta, mas sim estarem dispostos a fazer tudo que for

necessário para que se produza a transformação interior e a conexão plena com

o plano divino. Isto não impede que colaboreis com alguma organização

altruísta, mas é mais importante contribuir para com a divulgação espiritual, ser

um exemplo e colaborar com aquelas pessoas que se dedicam a fomentar o

crescimento espiritual da humanidade.

O espírito de serviço também se desenvolve quando desenvolveis tolerância,

compreensão e compaixão perante as circunstâncias adversas e com pessoas

que por inconsciência geram negatividade. O nível de serviço mais elevado se

obtém quando a �nalidade de vossa existência é sintonizar-vos com o Criador

In�nito mediante o afeto e o amor por Deus.

Isto signi�ca agir de tal forma que vossas atividades e energia sejam uma

oferenda de gratidão diária pela oportunidade que estão recebendo para a

transformação e o crescimento espiritual. Esta atitude de agradecimento é a

chave mestra do êxito espiritual, obtendo desta forma, paz, harmonia,

sabedoria e prosperidade.

Estes quatro componentes são os que gradualmente vão depurando vossa

percepção da realidade e diluindo as cargas energéticas aberrantes de vossos

corpos energético e mental. Simultaneamente, e em proporção ao nível de

depuração, vossa inteligência espiritual vai se desenvolvendo. À medida que

desenvolvais a inteligência espiritual vossa atenção irá se ampliar, e com ela o

estado de presença e consciência que aplicais a cada instante e que vos

mantendes vinculados ao presente. Na plataforma espiritual este estado de ser

se denomina iluminação ou conexão incessante com o �uxo da corrente divina

que se manifesta de várias formas e a cada instante.
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O mais importante nesta seqüência evolutiva que está experimentando vosso

planeta e civilização não é a informação sensacionalista que pode ser muito

agradável para o ego mental, mas sim o trabalho pessoal. Tudo que possa

ocorrer é conseqüência dos processos evolutivos iniludíveis pelos quais a Terra

tem que passar, e que o ser humano deve integrar como parte de seu

crescimento espiritual.

Deveis compreender que os eventos de magnitude catastró�ca ou negativa são

barômetros que expressam vosso nível de inconsciência e as transgressões que

habitualmente realizais contra as Leis da Vida e Evolução.

Se vós sois realmente trabalhadores da luz e estais interessados em ser a

vanguarda da nova humanidade e formar parte da ascensão espiritual, deveis

ser um exemplo para os demais, não simpatizantes espirituais que se

conformam em suprir suas necessidades da melhor forma possível. Isto implica

risco, intrepidez e uma grande dose de sinceridade e integridade espiritual que

fomentará força, compreensão e uma percepção superior e multidimensional

da vida e da evolução cósmica.

A hierarquia espiritual está disposta a assessorá-los espiritualmente e facilitar os

meios para que os novos paradigmas energéticos e vibratórios se instalem em

vossa vida, mas deveis demonstrar que o desejais fervorosamente. Quanto

maior seja o desejo de crescer espiritualmente maior orientação, força e

inteligência espiritual recebereis, pelo contrario sereis presa do ego mental que

vos desviará do objetivo. Como trabalhadores da luz tendes o compromisso de

vos transformar sem desprezar recursos de nenhum tipo e estar dispostos a

tudo.
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Um dos maiores problemas do mundo espiritual é a di�culdade que as pessoas

têm de sonhar. Talvez seja este o maior drama vivido pelos médiuns de

variadas vertentes do astral, quando olham para a vida, e, por não terem uma

base solida, agarram-se ao passado e começam a encarar a vida além do corpo

físico de forma pessimista, que é melhor não sonhar, para mais tarde não sofrer

decepções.

Outro grave problema, é quando não realizam atos com funções magnânimas

para a humanidade. Têm sonhos, mas não se propõem em transformá-los em

realidade. Uma das soluções está em recuperar a capacidade de �uir

espiritualmente e também realizar tudo aquilo que a sua alma pede.

Mais do que qualquer outra sensação, é essencial que cada pessoa sinta que

sua vida vale a pena. Se você tem olhado sua existência como um fardo pesado

de carregar, chegou a hora de ter fé na vida, em você, e principalmente na sua

capacidade de realização.

   

Vivemos um momento difícil, em que a visão das organizações espirituais é

incorporar, comprar, encampar ou associar. É muito mais fácil que começar do

zero. A velocidade de tudo no mundo, das transformações políticas,

econômicas, sociais e culturais nos conduzem a um túnel desconhecido e

escuro, onde valores, metas e diretrizes astrais tornam-se cada vez mais

comprometidas com o ego, negando por vezes o �uir, e sim deixando-se

in�uenciar, sem ouvir a voz do coração. As pessoas começam a perder a

esperança em si mesmas, no trabalho espiritual, no futuro de suas vidas e do

próprio planeta.
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No mundo do consumismo espiritual, este descompasso crescente revela-se

ainda mais. As casas de atividade religiosa são como uma espécie de

termômetro da sociedade, indicando que algo está errado.

Estes e muitos outros episódios negativos são sintomas de que existe uma

sociedade espiritual que esta doente. Na verdade, apesar de todos os avanços, a

�loso�a astral adotada pela maioria não mais funciona no mundo além

matéria. A solução vai muito além de uma coordenação que cuide dos recursos

humanos, precisamos de voltar a sentir, atender aos chamamentos dos

espíritos, deixar �uir, deixar-se inspirar pelos mentores astrais, muito mais do

preocupar-se com o luxo, ou melhor dizendo lixo dos humanos.

      

Existe, uma necessidade urgente de re-inspirar os espíritos humanos. Quando

falo em espírito, não me re�ro somente a fundamentos religiosos nem a

qualquer vertente em especial. Re�ro-me à alma humana, a chama intensa

que nos move diariamente, nos menores gestos, nas grandes ações, uma força

que acorda e se deita conosco e, mesmo quando o corpo humano dorme

de�nitivamente, ela não se dissipa, mantém-se acesa de uma forma diferente,

em outro lugar.

      

Você deve estar se perguntando: - mas como manter nossa capacidade de

sonhar e realizar, alimentos essenciais ao espírito, em um mundo que a todo

instante nos distancia do astral, prejudicando nossa integridade? A resposta é

simples: assumindo o comprometimento espiritual.
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O Norte espiritual é incentivador de posturas mediúnicas, e cuidador de sua

família astral, na medida do possível. Desta forma, uma fonte de energia é

gerada e permeia, pois cria um elo mental que permite deixar de ser somente

um local de culto, em meio a milhares, mas que consegue fazer a conexão com

as energias fundadoras do universo.

      

O caráter de uma família, está intrinsecamente ligado ao de seu Norte. O

verdadeiro líder espiritual é aquele que conhece e vive segundo os seus valores,

haja o que houver, e faz isso abertamente para que os outros se inspirem.

Mesmo que você não seja intimo, possa levar idéias e valores que venham

engrandecer e auxiliar o Norte.

      

O líder espiritual, que é o Norte, também pode ser chamado de realizador, pois

consegue, por meio de suas realizações, liberar o melhor que há nas pessoas e

devolver a autocon�ança aos seus companheiros e irmãos.

      

Os líderes espirituais conseguem ver e observar, tudo como um organismo vivo,

uno, no qual cada pessoa, cada alma, exerce um papel vital. Por isso, o poder

espiritual assume a responsabilidade pela criação de um sentimento de união e

igualdade. Ao mesmo tempo, valoriza cada indivíduo pois sabe que, quanto

mais se aproximar das pessoas e conseguir tocá-las, mais elas se sentirão

importantes e motivadas. Assim não perde a oportunidade de reconhecer

novos líderes abrindo espaço para que eles brilhem, e transmitam seus valores

para a comunidade astral.
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Muitos vem ate o Norte buscando ensinamentos para criar sua próprias casas,

mas o líder se mantém �rme em sua integridade inabalável perante às

investidas, como uma rocha em meio às água revoltas do oceano. E somente

abre sua guarda, quando vê sinceridade e amor aos espíritos na pessoa

pleiteante.

As duas principais características e virtudes da pessoa, realmente

comprometida com o desenvolvimento das potencialidades mediúnicas são

atuar Sonhando e Realizando. Ate porque criticar é fácil, dar a cara para bater e

fazer é bem mais difícil.

A liderança, o ser o Norte, trás a posição de solidão, pois tem sempre que optar

pelo melhor para o grupo e não para ele. Isso trás a certeza que apesar de

enfrentar a solidão, não esta só, esta cumprindo a palavra dos espíritos. Quando

se esta a frente de um grupo, grande ou pequeno, devemos ser visionários e

preparados para desagradar se assim for necessário. Ser Norte é ser bussola, é

ter o talento de conduzir, de gerar resultados.

Liderança é conduzir um grupo de pessoas, transformando-o num grupo que

gera resultados. É a habilidade de motivar e in�uenciar os liderados, de forma

ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para

alcançarem os objetivos do grupo, e do propósito.
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A Palavra Espiritual é bastante distinta de religiosa. Espiritual reconhece que há

algo de sagrado em relação à própria vida. Reconhece que, qualquer que seja

sua fonte, este elemento sagrado está em nós mesmos e em cada ser vivo. E

deste sagrado brotam valores essenciais para viver bem. Esse precioso legado

faz com que os médiuns sejam estimulados a buscar, a explorar horizontes. Há

sempre uma certa ousadia, uma disposição de abrir novos horizontes, de abrir

mão do antigo, de aguçar, de forma construtiva, e o contraste entre as escolhas,

com que o grupo se depara. Há também �delidade, tanto à visão própria,

quanto ao grupo. Isso implica diretamente na consciência espiritual que molda

o quadro de referência interno do líder. Que in�uencia a todos.

O Norte espiritual é direcionado por princípios. O líder está disposto a pagar um

alto preço, por agir com base em princípios, quando isto se choca contra

benefícios de outrem e de si mesmo. Sua estrutura de valores claramente

coloca, fazer a coisa certa, acima de fatores pessoais.

O norte, o líder tem que se apoiar profundamente em orientações espirituais

para ter a coragem de enfrentar a pressão, sofrida para que desa�em seus

princípios. Obtêm força de suas ligações espirituais, para prosseguirem mesmo

com as condições adversas.

Líderes espirituais agem com decência. Estabelecem um padrão de como as

pessoas serão tratadas. Isto não signi�ca ser mole, ignorar a linha de resultados

ou aceitar um desempenho ruim. Signi�ca obter o desempenho mágico e

astral de um grupo através da inspiração, de não ter medo e, ao tomar decisões

que tenham efeitos adversos sobre outros, implementá-las com respeito e

carinho.
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Quer o Norte espiritual, esteja onde estiver, trazem a força para evocar o poder

que seus irmãos tem dentro de si. Reconhecemos os líderes espirituais não

através de invocações, grupos de estudo ou festividades, e sim pelos seus atos.

Reconhecemo-los pelo seu tratamento corajoso e respeitoso do espírito

encarnado na forma do tratamento com as pessoas em geral.

Cumprimentos

O   é uma tradição de reverência aos Espíritos eminentes, praticada

em várias culturas desde tempos remotos. O beija-mão é uma cerimônia em

que o dirigente se coloca em contato direto com o  , o qual, depois da

devida reverência, podia aproveitar as forças para iniciar seu trabalho astral.

beija-mão

médium

A cerimônia tem grande signi�cado  , lembrando o papel sacerdotal,

invocando o respeito dos médiuns e espíritos. E pela observação o sacerdote,

traçar um planejamento tanto de consulentes quanto de médiuns, sabendo

mais ou menos, o que desejam, pelo que eles falam com suas atitudes e

aparência, diante do beija mão, que é o principal cumprimento.

simbólico

ANALISE PSICOLOGICA DO CONSULENTE

Para citarmos sobre a analise psicológica dos consulentes, é necessário saber

que estas observações são grafadas aqui, de acordo com a visão que chamamos

“psicologia da rua”, sabendo que a força astral vibra de acordo com o que

emitimos para ela, quando temos di�culdade de manter padrões de idéias, ou

mesmo por causa de in�uências externas mudarmos o tempo todo, a força

vibrará na mesma intensidade, ou seja codi�cará a sensação que o consulente

emite.
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É possível mandar vários telegramas por um único �o, a mesma vibração

acontece conosco, então por isso é que temos que codi�car para que

consigamos manter um padrão bené�co de energia astral que imediatamente

virá interferir em nossa vida. Ainda que sejam, umas das coisas mais difíceis de

serem percebidas, que são a existência destas forças.

E, no entanto; sabemos que este campo áurico é tão real quando a nossa

existência física. Muitas pessoas com o olhar mais treinado podem veri�car até

a cor de nossa aura, esta energia que acompanha o mesmo contorno de nosso

corpo, é capaz de ser expandida ou contraída, de acordo com as nossas ações. O

que interfere diretamente em nossa vida física e mental. Quando alimentamos

nossa auto-estima, esta aura �ca mais densa e brilhante, tendo capacidade de

se assemelhar ao ambiente em que vive.

Quando vivemos em um ambiente negativo, é difícil manter a auto-estima e

tomar atitudes positivas para o nosso corpo, por isso tome bastante cuidado,

com quem anda e aonde vai, para que energias que não sejam suas venham a

criar um corpo magnético em cima de sua aura, o que fará com que você, possa

vir a ter até mesmo uma pequena distorção de personalidade, se

assemelhando mais e mais ao meio.

O planeta esta saturada de forças astrais de todos os tipos. Iremos procurar

então bons ambientes, que faça com que nos sintamos realmente bem e em

equilíbrio entre corpo, mente e astral. Quando somos convidados para irmos

até lugares sabidamente saturados de energias negativas, e não estamos com

vontade de ir, com muita delicadeza e educação daremos uma negativa bem

incisiva. Se �zermos ao contrário e formos só para agradar, sabendo que aquele

lugar nos fará sentir mal, isto é baixa estima, você estará agradando outra

pessoa e não, ponderando o que é realmente o melhor para você.
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Esta força astral sofre variações como já foi dito e devido a somatização dos

problemas nos três campos e devido ao enfraquecimento de nossas forças

astrais podemos �car mesmo doentes �sicamente. Os distúrbios emocionais,

sentimentos de raiva, frustração, ódios, rancores, pessimismo, mental confuso

trás enfraquecimento físico comprovado. O mais conhecido é o câncer, que os

médicos chamam hoje de doença dos sentimentos.

Temos outras que são conhecidas nas áreas místicas e alternativas. Que você

vai conhecer e prevenir, porque a partir do momento que você conhece estas

forças astrais negativas, não tem porque entrar em contato com elas. Descrevo

problemas físicos comuns e tipos de algumas personalidades básicas típicas

dos consulentes.

Problemas Físicos Comuns:

Começando com a base do corpo “os Pés”, pessoas que nunca são escutadas,

pelas pessoas mais próximas, como parentes, amigos, pode desenvolver um

problema crônico, neste local. Como unhas encravadas, joanetes, dores,

comprar sapatos que incomodam, bater com os pés em muitos lugares, por

desatenção, falta de equilíbrio, en�m, uma gama de doenças mesmo tratadas

como leves, con�gura que esta pessoa merece mais atenção.

Se você é a pessoa, convém pensar se você esta certa, precisa mesmo da

“aprovação” daquela pessoa? Ou das pessoas em geral? Não quero dizer que

você irá viver só, mas de mais atenção ao que você pensa, entre em contato

coma a força astral positiva e aos poucos vá melhorando os problemas de saúde

nos pés.
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 existem conceitos esotéricos muito bem calçados,

de que os dentes representam a família. E é verdade, problemas de dentes,

frágeis, sensíveis, gengivites, cáries, moles ou fracos, são característicos em

pessoas que tomam todas as decisões da casa, arcando sozinha com

responsabilidades e conseqüências.

Problemas com: “os Dentes”,

É claro que a higiene bucal é �gura supra-importante, mas mesmo assim

existem casos comprovados na moderna odontologia, que tem pessoas com

uma probabilidade maior do que as outras, e problemas já acontecidos em

pessoas que tomavam todos os cuidados possíveis. Geralmente pessoas arrimos

de família, ou mesmo quem toma as decisões que envolvem os problemas

existentes. Se você é a pessoa, higiene bucal é fator preponderante, no entanto

decisões que venham a mexer na estrutura familiar, é dever de todos, que

todos participem e tomem seu papel na responsabilidade e conseqüências que

podem a vir acontecer.

 má circulação do sangue, e outros a�ns, são

característicos, de pessoas “mandonas” que não querem aceitar condições que

são impostas por outras pessoas, querem sempre fazer tudo do seu jeito, e

quando não são ouvidas, as veias começam a queimar, é uma espécie de ódio

armazenado, e falta de adaptação ao ambiente. Se você é a pessoa, antes que

suas varizes comecem a queimar, pondere, pense bem, se o sistema da outra

pessoa não será bené�co para você, principalmente quando vai evitar este

desgaste de energia tão prejudicial à sua saúde.

Problemas de “Varizes”,

 são característicos de pessoas introvertidas, rancorosas

e que guardam todos os problemas para si. Demonstram muitas vezes uma

falsa tranqüilidade, e acreditam que resolvendo seus problemas sozinhos, se

fortalecerão. Ser forte, não é deixar de procurar ajuda, e nem sair por aí, fazendo

de conta de que eles não existem.

Problemas de “Gastrite”
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Se você é a pessoa, regra de ouro, não desperdice seu tempo odiando, e

guardando rancores de ninguém, porque hoje é gastrite, amanhã poderá ser

câncer ou doença pior. Procure seus amigos, parentes, a pessoa que você crê

que possa lhe ajudar. No caso de ser um problema de foro íntimo, e a decisão

estiver só em suas mãos, ainda assim, procure um amigo ou parente de sua

con�ança e desabafe, é provado que duas cabeças pensam melhor do que

uma, e por estar envolvido no problema, pode por vezes deixar passar

desapercebido soluções bem ao seu alcance.

 é característico em pessoas que sabem que dão “conta

do recado”, e não transparece ter excesso de humildade e, no entanto tem. Este

excesso se da na maioria das vezes em pessoas que os pais, esperaram muito

dela durante a adolescência, e quando seguem um caminho traçado por si

mesmo �ca com aquela sensação de débito, de que tinha que tomar o

caminho traçado pelos pais.

Problemas de “Joelhos”

Isto vem deixar impresso no aura da pessoa uma humildade negativa, e vem a

atingir os joelhos, de forma a os tornarem frágeis, que estalam, doentes, com

água, em dores que se revelam no frio, ferimentos diversos nos joelhos, etc....

Se você é a pessoa, saiba que humildade é preciso, demais é defeito, quem só

faz o que outras pessoas determinam pode acabar muito infeliz com isto. Se

seus pais falaram para o seu bem, ótimo, porém mostre a eles que você é capaz

de andar sozinho. Sejam independentes dos laços de pais e �lhos. Sejam

amigos de verdade!
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 o rim é o órgão que mais acumula mágoas e culpas,

pessoas que passaram ou estão em processo de separação, ou situações que

�zeram-nas passar por muita dor, principalmente com família, pai, mãe, �lhos,

irmãos, marido, mulher, situações de traição de con�ança, amorosa, �lial,

descoberta de uso de drogas, desenvolve com certeza, uma possibilidade muito

grande de que possa aparecer doença neste órgão, como cálculos renais,

inchaço, etc...

Problemas de “Rins”,

Se você é a pessoa, saiba que muitas coisas mesmo em família fogem de nosso

controle, não podemos ter responsabilidade exacerbada pelas atitudes de

outras pessoas, e não podemos nos culpar por tudo não sair como o

programado. Sejamos mais atentos ao que possamos fazer para ajudar, e não

�car se culpando ou se magoando, as pessoas são como são, podem até com o

�uxo dos acontecimentos virem a mudar, não se martirize por isso.

 Existem diversos tipos de alergia, mas estão

intrinsecamente ligadas a pessoas perfeccionistas e que estão sempre irritadas

com os que lhe cercam, principalmente se for com as pessoas mais próximas,

pro�ssionalmente ou não, trabalho insatisfatório, colegas maldosos que

destilam veneno a toda hora, podem vir a detonar o aparecimento destas

doenças em várias formas e graus.

Problemas de “Alergias”.

Se você é a pessoa, tente ser mais calmo, ter compreensão e saber que temos

vários tipos de personalidades a nossa volta. Ser perfeccionista tem um lado

bom, desde que não cause um stress constante que venha a diminuir sua aura

a ponto de você enfraquecer seu corpo, vá devagar!
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 esta parte do corpo denota, que você é uma pessoa

muito crítica, com as pessoas e com você mesmo, pessimismo também esta no

seu astral, você é “daquelas pessoas” que acham que o mundo vai acabar e que

você vai morrer primeiro, se você vê tanta desgraça em tudo, não vai fazer

muita diferença, não é mesmo? Não é não, vamos deixar disto.

Problemas de “Ossos”,

Não seremos insistentes, não vamos pensar que o mundo não presta. Seus

ossos que vivem doendo, se quebrando, apresentando quadros de reumatismo,

artrite, osteoporose e etc... Agradecem. Peça ajuda, mostre suas novas idéias,

seja menos crítico com as pessoas, deixe seu lado mais otimista vir a tona,

divirta-se mais, seus ossos irão melhorar e muito.

 são característicos em pessoas que estão sempre

com os nervos a �or da pele, correndo com horas e prazos, um desespero só.

Atraem para si muitas atividades, prometem muitas coisas ao mesmo tempo,

são aquelas pessoas que dizem “pode contar comigo”, estão sempre com

problemas �nanceiros, em virtude de não querer dizer não. Os acontecimentos

são sempre maus para o corpo e a alma (e por vezes no bolso), denotando

também baixa auto-estima, muitas vezes estas pessoas desenvolvem

problemas sérios, de asma, bronquite, falta de ar, garganta dani�cada

(rouquidão) e etc...

Problemas de “Respiração”

Se você é a pessoa faça o que realmente você pode fazer, não se prejudique,

nem se chateie por isso. Se você continuar com estas atitudes, corre o risco de

não terminar ou não fazer nada direito. Se acalme, o mundo não vai desabar se

você dizer não, poupe a sua saúde assim terá mais tempo de vida saudável

para poder “ajudar” quando estiver podendo.

https://app.designrr.io/projectHtml/460695?token=9128de35d7fc6f63fdfb3bc3166f6fca&embed_fonts=


Pacha Drom - Aula 5

Pacha Drom - Aula 5

 são característicos de pessoas que guardam raiva e

ressentimentos por muito tempo, seja de quem for, esperando para “jogar na

cara” ou “dar o troco”, isto faz com que seu fígado esteja sempre inchado, que

você tenha uma sensação de enjôo muito grande, e que nada do que você

planeja acontece, porque você dedica tempo demais aos planos de vingança,

no fundo se in�ando, contra você mesmo.

Problemas de “Fígado”

Se a pessoa é você, faça um esforça para compreender o que desencadeou

aquela reação, entenda, e converse com a pessoa sobre isso, se você vai de

todas as formas procurar entendimento e só acha o contrário, deixe assim

mesmo porque se esta pessoa faz questão de se envenenar com tanto ódio,

tenha você o bom senso de �car de fora. Poupe o seu fígado, ele agradece.

 são característicos de pessoas que são independentes

demais a ponto de não pedir nada a ninguém, “para não incomodar”, são

pessoas que trabalham incansavelmente, e se podem dar uma mãozinha a

alguém nunca se negam, ou dão o descanso apropriado para o corpo.

Problemas de “Coluna”

Desencadeiam desta forma dores terríveis, “travação” geral da coluna, dores nas

costas, na altura da bacia, na parte superior das pernas, etc... Se você é a pessoa,

�que sabendo que pedir ajuda, principalmente com peso a alguém não mata,

reclamar que ninguém faz nada, não é a solução, delegue afazeres, distribua

tarefas e assim, sentirá uma sensível melhora, você irá se sentir bem melhor.

Estes são os problemas mais comuns e mais conhecidos do poder da força

astral em nosso corpo físico, cuidemos melhor de nossa aura e nos

bene�ciaremos com isto. É claro que não estou dizendo aqui, que não existem

doenças físicas, por fatores genéticos ou a�ns, mas o citado é uma incidência

grande com o aparecimento de doenças relacionadas com a forma em que

vemos/vivemos a vida.
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Algumas personalidades básicas típicas dos consulentes conforme o que

externam.

Pode parecer estranho, mas o fato é que as pessoas se repetem nos seus

comportamentos e também porque tudo tem que caminhar no

“possivelmente”, o oraculador deve investigar tudo antes de falar.

Uma Senhora Jovem e Bem Vestida.

Problemas de ordem emocional e sentimental, problemas de natureza sexual,

busca amarração de marido ou amante, problemas de separação ou divorcio,

problemas de adultério, traição dela ou do marido, negócios arruinados. Ou

negócios sendo montado, possivelmente dela custeado pelo marido para o

amante trabalhar, possivelmente sofre por amor ilícito.

Uma Senhora Idosa Bem Vestida

Problemas com �lha moça casada e cujo casamento não esta dando certo.

Heranças a receber, dinheiro grande a caminho, venda de apartamento, casa,

ou imóvel campestre para vender ou comprar, problemas de solidão no

casamento, tratamento de saúde, problemas hormonais, possivelmente

amante mais jovem e interesseiro.

Uma Jovem Senhora.

Di�culdades �nanceiras graves, traição do marido com mulher conhecida,

porta doença ginecológica em geral, problemas de varizes, vive junto, mas não

é casada, teve no passado amor que não deu certo, amizades falsas, falta de

emprego ou perda de emprego.

Uma Senhora Idosa Mal Vestida
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Sérios problemas �nanceiros, doenças com a menopausa, possivelmente

problemas ginecológicos, pressão anormal (muito alta ou muito baixa),

pendência de pensão a receber, tramite de papeis em repartições publicas,

�lha com neto sem casar e que não cuida da criança, �lho vagabundo.

Uma Moça Nova Bem Vestida

Graves problemas sentimentais, di�culdades nos relacionamentos domésticos,

pai repressor, deseja sair de casa, necessidade de trabalho que a sustente,

estudante, pressões em cima de sua vida sexual, não é mais virgem. Se for

vulgar, pode trabalhar com públicos complicados (garçonete no horário

noturno), já fez ou faz programas, pode ter arquétipo de in�uencia de

pombogira.

Uma Moça Nova Mal Vestida

Problemas de ordem sentimental e di�culdades no relacionamento sexual,

necessidades de magias para abrir caminhos de amor, amor platônico, aura

apagada, pode trabalhar em produção de fabrica ou casa de família, in�uencias

ruins de colegas, deu a virgindade a quem não a amava.

Uma Moça Madura Bem Vestida

Problemas de namoro, duvida se vai casar um dia. Desespero por falta de

homem, escolheu demais e no �m �cou sem marido, sofrimento de traição de

pessoa de quem muito gostava, zelo demasiado pelos pais, caminhos fechados,

sente muita solidão.

Uma Moça Madura Mal Vestida
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Desespero, desilusões, esteve com tudo a mão e nada conseguiu, pode ter

perdido a virgindade com primo ou pessoa amiga da família, este homem

tomou o tempo dela e a deixou.

Um Senhor Jovem Bem Vestido

Papeis embaraçados na justiça, envolvimentos com vigaristas, papeis atrasados,

negócios em concordata, sociedades malfeitas, toma conta dos negócios da

família, os negócios não vão bem, constantes prejuízos, teve dinheiro arrancado

por mulher, tipo prostituta ou mesmo amante, perseguições no trabalho,

descon�a da mulher, pode ser militar (geralmente tem os cabelos muito curtos

e falam sempre no imperativo).

Um Jovem Senhor Mal Vestido

Graves problemas �nanceiros, doenças em casa com a mulher ou com os �lhos,

arrependimento de ter se casado, lembranças de amor que no passado poderia

ter dado certo, pagamento de aluguel atrasado, e emprego ameaçado.

Um Senhor Maduro Bem Vestido

Problemas matrimoniais, possivelmente tem amante, �lhos com outra mulher,

problemas com �lhos dentro de casa, problemas com negócios, dinheiro pouco

para o sustento das duas famílias, trabalha na industria ou tem negócios com

elas, problemas de cheques, duplicatas e dividas altas. Aguarda herança,

tramite de papeis na justiça, problemas com a policia, carro batido, se fala

olhando de lado pode ser policial.

Um Senhor Idoso ou Maduro Mal Vestido
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Problemas urinários, vícios de corrida de cavalos, jogo do bicho, pessoa da noite,

bebe e fuma, doenças nos genitais, pressão anormal, geralmente alta,

reumatismo, problemas com as articulações, papeis em tramite na justiça,

dividas não recebidas, pode ser proprietário de negocio pequeno que caminha

para a ruína, mulher ou amante doente, pode ter �lhos pequenos fora do

casamento.

Um Rapaz Moço Bem Vestido

Problemas de tóxico, possivelmente já roubou alguém próximo, problemas com

trabalho, tem problemas com relacionamentos sexuais, estudos paralisados,

problemas de transição de idade jovem para adulta, sente-se perseguido,

caminhos fechados, de�orou moça com promessas e não vai cumprir, quer

fugir de tudo, inclusive de casa.

Obs: Não pode ser tratado como regra.

Consultas

A tarefa de atendimento envolve alta responsabilidade, pois é a porta de

entrada de muitos que chegam na casa. O atendente representa não apenas a

casa espírita, mas também o auxílio na vida da alma que chega em busca de

socorro. O indivíduo chega na maioria das vezes experimentando a dor,

desenganado e busca na doutrina espírita o socorro ou a consolação. O

atendimento fraterno tem esta missão de acolhimento e acompanhamento do

candidato.

É uma tarefa que requer disciplina, seriedade, boa vontade e preparo. Esta

tarefa re�ete as condições de uma casa. É um dos campos onde mais a casa

pode atuar em sua missão na mudança de atitude mental e de

comportamento.
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É necessário que o local então se organize e se prepare para esta relevante

tarefa de acolher, ouvir, consolar, orientar e educar que chamamos de

atendimento fraterno. É necessário presteza, simpatia e agilidade, além de

grande discrição e seriedade. Neste caso, a primeira impressão que a pessoa

terá do trabalho será muito importante. Pessoas sérias não retornarão a locais

onde não transpirem idoneidade e credibilidade.

Especialmente as pessoas que escutam as narrações dos sofrimentos humanos,

de tal forma se acostumam com os dramas e tragédias que, por mecanismo

defensivo, distanciam-se dos fatos e oferecem palavras destituídas de emoção e

de signi�cado, que momentaneamente atendem aos a�itos, sem os confortar

com segurança.

É compreensível essa atitude, porque também são indivíduos que sofrem

pressões, angustias, ansiedades e organizam programas de felicidade que não

se completam conforme gostariam.

Despertando para a circunstancia, de que eles também necessitariam de ser

ouvidos e orientados, na solidão em que se encontram, nas necessidades a que

estão expostos, são induzidos a fazer uma avaliação de conduta, mudando de

atitude em relação àqueles que os buscam.

Pode ser molesto para quem ouve. No entanto, uma palavra dita com o coração

consegue o milagre de modi�car-lhe a visão em torno do que lhe ocorre,

encorajando-a para prosseguir no cometimento. Um sorriso de compreensão

dá-lhe um sinal de que está sendo entendida e encontrou alguém que com ela

simpatiza e dispõe-se a ser-lhe amigo.
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Normalmente um consulente é desanimado porque sua vida está sem sentido.

Ele não tem ânimo para o trabalho e na maioria das vezes se isola do convívio

social e familiar. Freqüentemente tem depressão profunda e pensamentos que

se relacionam com a morte. É necessário ter muita cautela com a orientação e

ter sempre o cuidado de encaminhar o caso também ao médico terreno para

que seja avaliada a necessidade do uso de medicações, por possíveis

enfermidades físicas que possam estar instaladas no organismo. É necessário:

ATENDER: expressar de forma indireta (não verbalmente) disponibilidade e

interesse pelo atendido;

RESPONDER: demonstrar por gestos e palavras compreensão pelo atendido,

correspondendo-lhe a expectativa pessoal;

PERSONALIZAR: contribuir para que o atendido conscientize-se de que é uma

pessoa ativa, com responsabilidade perante seu problema e que é capaz de

encontrar soluções;

ORIENTAR: saber avaliar, com ele, alternativas de ações possíveis, de modo a

facilitar-lhe a escolha (que é dele) da ação transformadora. Importante observar

que se não houver uma boa preparação em cada uma dessas fases pode

comprometer a fase seguinte do Atendimento como um todo.
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Festas

Diz uma antiga lenda que os ciganos dançam desde o útero materno. Já

nascem realizando uma coreogra�a própria de quem tem sangue cigano nas

veias. Este sim é o verdadeiro sentido do bailado cigano. Alegre ou melancólica,

a dança cigana é realizada de corpo e alma, seja para comemorar, louvar ou

fazer surgir do fundo da alma a resistência, que justi�ca a trajetória deste povo

pelo mundo. Prova disso são os inúmeros ritmos da dança: bulerías, alegrias,

tanguilhos, sevilhanas, rumbas, farrucas, soleares.

Através do Flamenco, ritmo que ganhou maior expressão na Espanha, os

ciganos que vieram primeiramente para o Brasil, encantaram nobres e plebeus

nas festas do Campo de Sant’Ana e do pátio interno do Paço Imperial, no

Centro do Rio de Janeiro, conhecido como Pátio dos Ciganos.

A dança �amenca, identi�cada como a dança tipicamente espanhola e cigana,

tem uma história de perseguição muito semelhante a dos ciganos. O nome

�amenco deriva do árabe jelah mengu, que quer dizer camponês foragido. A

dança é uma mistura de elementos judaicos, espanhóis e muçulmanos, e

surgiu de forma clandestina, nas grutas e cárceres por onde passavam os

perseguidos pelas leis de Espanha, principalmente no tempo da Inquisição.

https://app.designrr.io/projectHtml/460695?token=9128de35d7fc6f63fdfb3bc3166f6fca&embed_fonts=


Pacha Drom - Aula 5

Pacha Drom - Aula 5

Quem assiste a um baile �amenco, sente que os movimentos do corpos dos

bailarinos comunicam um sentimento forte, fruto de uma revolta e de um

grande inconformismo, cheio de altos e baixos emocionais. É mesmo impossível

não perceber que nos taconeos ou sapateados a dança �amenca marca o

compasso do coração humano, que ora salta de alegria e outras horas arde de

dor e tristeza. Dança de movimento vibrante, o grande êxtase do Flamenco é

mostrar o vigor e a vitalidade dos movimentos de mãos, braços e sapateados

que traduzem paixão, alegria, a melancolia transformada em força e o amor

pela vida, justi�cando a resistência a todas as formas de perseguições.

Arde uma fogueira no meio do acampamento. É dia de festa e as violas somam

seus acordes às castanholas e pandeiros. As danças de fundo cerimonial são

executadas dentro dos clãs, e não se prestam aos espetáculos públicos.

Fruto da assimilação dos elementos de outras culturas, uma das mais famosas

é a Dança dos Lenços, inteiramente ritualística. No Flamenco o mantón e o xale

substituem os lenços das demais danças ciganas. Ambos são aparatos de

proteção e ao mesmo tempo de sedução. A mulher parece desnudar-se para

seu amado, como se descobrisse para ele o próprio corpo e o próprio segredo de

amor.

Através do leque a mulher comunica sua determinação ao abri-lo, num

movimento rápido de som agradável e forte. Assim que consegue atrair a

atenção do homem, assume a postura soberba de uma rainha ou de uma

recatada donzela, encobrindo o rosto para estimular seu pretendente a

demonstrar suas verdadeiras intenções. Ritualisticamente é comum dançar

abanando o leque sobre a cabeça e ao redor do corpo, para ativar a energia

física e chamar os bons espíritos.
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Encanto, mistério e fascínio. Os elementos da natureza, dos aromas e das cores,

se utilizados de forma consciente, podem transformar sonhos em realidade. É

justamente isto que o Povo Cigano traz em sua verdadeira essência, e seu

poder é algo comprovado há milênios. Saídos da Índia, eles carregaram uma

enorme cultura mágica de ervas, velas, incensos e rituais que eram produzidos

no seu dia-a-dia.

A magia cigana é direta e objetiva. Apesar de tudo o que possa ter ouvido, a

magia não é algo sobrenatural, não natural ou mesmo alienígena. Ela está em

nossos próprios quintais, em nossas casas; na própria essência de nossos seres.

As forças da Natureza dão poderes à magia.Um dos maiores mistérios da

magia é que não há mistérios. Pelo contrário, eles estão constantemente se

revelando ao nosso redor. O estudo de um simples botão de rosa, de uma folha

de grama ou do sopro do vento por meio das folhas de uma árvore revelará

tanto quanto, senão mais, sobre a verdadeira natureza da magia do que uma

centena de empoeirados tomos renascentistas.

A Natureza é o universo em si. Não apenas seus poderes, mas também suas

manifestações. Algumas dessas manifestações, como os espelhos, são

arti�cialmente produzidas, mas estão ligadas e conectadas aos poderes da

Natureza por intermédio de seu simbolismo. Em nossa era cada vez mais

automatizada, muitas pessoas se encontram isoladas do planeta que sustenta e

mantém nossas próprias vidas. A verdadeira dependência que temos da Terra

está esquecida. Muitos estão rompendo suas conexões com a Terra. Como

resultado, este é um período de grande agitação, tanto nos planos individuais

como no global.
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A magia da Terra pode ajudar a descobrir, trabalhar e resolver muitas das

pequenas crises e problemas que nos a�igem atualmente enquanto indivíduos.

Certamente não é uma solução simples para os problemas do mundo, mas

pode trazer ordem a nossas vidas, e isso já é um bom começo. O objetivo de

toda magia, trilhas ocultas e religiões místicas é a perfeição do ser.

Embora isto possa não ser obtido em uma vida, é perfeitamente possível que

melhoremos a nós mesmos. Este ato singular já faz com que a Terra se torne

muito mais saudável. Se praticar qualquer magia, seja ao desenhar um coração

na areia, contemplar um espelho para antever o futuro, seja para atar um nó

para auxiliar um amigo com problemas, tenha em mente os mais elevados

aspectos de seus trabalhos. Você está melhorando o mundo e ajudando a curá-

lo das terríveis mazelas que sofreu por nossas mãos. É isso que torna o

praticante da magia verdadeiramente divino.

Como outros Povos utilizam a Magia, os ciganos desenvolveram uma Magia

própria, baseada em suas tradições, �zeram simpatias etc... Para uma Magia

dar certo temos que ter o principal ingrediente: fé.

Se você for pedir algo ou ajuda a uma determinada entidade ou força na qual

você não acredita de todo coração, este mesmo ser etéreo, não terá nenhuma

razão para acreditar em você. Toda Magia tem de ter uma forte razão para ser

feita, nunca faça por brincadeira ou mesmo fazer por fazer.
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Siga corretamente todas as etapas, sempre elevando seu pensamento, os

propósitos devem ser positivos para você ou para outra pessoa. Os ciganos são

utilizadores por excelência de materiais como: incensos, frutas, velas.... E todos;

tem um porque de serem utilizados. Ciganos de descendência Ibérica ou

Oriental são exímios na arte de se fazer Magias, cantando em louvor para a

Virgem de Macarena ou Santa Sara; o principal louvor é para as forças da

natureza, a luz da lua, do sol, a fumaça e brasas das fogueiras encantadas dos

acampamentos e outras forças etéricas, que estão sempre a nosso favor nos

ajudando.

Manipulando estas forças com amor e respeito, serás atendido. Ac Devalesa.
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