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Fase 07

Outras Linhagens

Podemos observar que as pessoas que procuram a espiritualidade o fazem, em

sua maioria, para resolverem problemas de ordem material, exigindo um

resultado imediato, e quando não encontram, creditam no local ou ao Dirigente

e Médiuns, quando não o próprio astral, o motivo do seu fracasso.

Por que isso acontece? Acreditamos que a culpa disso seja dos próprios

médiuns que não esclarecem que os espíritos não podem ser comprados com

“oferendas” para obterem favores materiais das Entidades.

Por outro lado, sabemos que a espiritualidade lida com vários elementos e uma

variedade enorme de espíritos, e também que ela tem a capacidade de

penetração nos mais variados campos do Astral, conseqüentemente, havendo

merecimento e empenho, muito problemas acabam realmente por ter uma

“solução mais rápida”, mas somente aos que merecem e o fazem por merecer.

Qual é o mistério dos espíritos? Amor simplesmente. A ritualística que cada

linhagem segue, somente serve como um leque de possibilidades para os

diversos anseios de culto de cada um. Na verdade, quem procura uma casa

espiritual deveria apenas se preocupar se ela é séria.

Serão perguntas e respostas que escutamos freqüentemente. Não julguem a

qualidade das perguntas, porque se pra você a pergunta é simples ou boba,

para outro poderá não ser. As respostas sim são simples porque assim é o

mundo dos espíritos.
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1. Pode uma pessoa praticar o mal sob in�uencia de espíritos?

Sim pode, tanto quanto pode praticar o bem, também in�uenciada pelos

espíritos. Mas estejam certos de que para que as in�uencias negativas ou

positivas atuem em nossas vidas devemos estar sintonizados com tais

vibrações.

2. Todos somos médiuns?

Todos nós somos sensitivos, mas alguns em um grau mais elevado que o outro.

Esses diferentes níveis de sensibilidade podem ser compreendidos com

diversas formas de mediunidade que está liga a missão que o individua tem

aqui na terra.

3. O Médium quando está incorporado sabe tudo o que está acontecendo e o

que a pessoa está falando com a Entidade?

Normalmente sim. A grande maioria dos médiuns é consciente ou semi

consciente como falam, ou seja sabem o que está acontecendo mas não tem

ingerência sobre as atitudes da entidade. Normalmente logo após a consulta o

médium ainda lembra de alguma coisa, que vem como “�ash”, mas logo depois

vão esquecendo aos poucos.

4. Se uma pessoa tem que trabalhar mediunicamente e se a mesma não entrar

para uma casa espiritual ela poderá receber um guia ou entidades na rua, em

casa, no trabalho ou em outro lugar?
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Não. Uma Entidade ou Protetora “de Luz” não irá de forma alguma expor a

pessoa ao ridículo ou a situações constrangedoras incorporando em lugares

públicos. O fato é que se a pessoa é médium, e tem como missão trabalhar

mediunicamente e opta por não desenvolver sua mediunidade isso não faz

com que ela deixe de ser médium. As linhagens espirituais servem para nosso

crescimento moral e espiritual e como um elo de religação com o astral,

freqüentar ou participar ativamente de uma deve ser uma opção particular de

cada um e não uma imposição.

5. É verdade que a pessoa que entra para trabalhar mediunicamente não pode

mais sair, porque atrasa a vida?

Não, não é verdade. Como também não é verdade que a vida da pessoa em

questão vai pra frente se ela entrar para uma seara astral.

O que ocorre é que ao entrar para o trabalho mediúnico a pessoa passa a dar

vazão e a desenvolver sua mediunidade, assume compromissos e

responsabilidades, se tranqüiliza e se harmoniza vibracionalmente e

evolutivamente. Temos que ter a consciência de que é a sua conduta moral, seu

desejo de buscar sua evolução é que será determinante se ela vai melhorar ou

não, é uma questão de merecimento pessoal.

6. É, mas uma vez eu ouvi um médium dizer que se ele abandonasse as

entidades o castigariam? Isso é verdade?
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Não, a entidade não faria isso. Certamente era o médium que em suas

limitações de conhecimento entendia assim. Como dito anteriormente, o

médium ao se afastar do seu compromisso mediúnico, não deixa de ser

médium por isso, de acordo com o que faça da sua vida a partir daí é o que vai

justi�car sua nova condição, se �zer coisas boas continuará recebendo boas

in�uências, mas se levar uma vida desregrada receberá in�uências negativas

ou ruins.

7. Pode duas ou mais pessoas receber entidades com o mesmo nome?

Certamente que sim. Aliás isso é bastante comum de acontecer da mesma

maneira que encontramos pessoas com o mesmo nome.

8. Como é o desenvolvimento de um médium?

Embora esta questão seja bastante especí�ca e a resposta varie de linhagem

para linhagem, como a maioria das questões sobre ritualística e fundamentos,

vejamos alguns pontos que devem ser observados.

a) É fundamental uma avaliação minuciosa do médium com relação ao

trabalho e suas próprias aspirações. É de suma importância que ele esteja certo

de que é isso que deseja para si e para sua vida, que entenda que o trabalho

astral, que o ajudará na sua evolução.

b) A casa que ele escolher para realizar este empreendimento deve estar o

mais próximo do que ele acredite, entenda e queira para si. É fundamental que

seja uma casa séria e comprometida.

c) As diferentes ritualísticas das linhagens astrais servem exatamente para

atender as diversas aspirações. Por isso antes de qualquer coisa ele deve

freqüentar a assistência assiduamente, observar, envolver-se e estudar até ter

certeza que ali é o seu lugar.
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d) Cada casa tem um critério para se fazer parte, procure saber qual é. Ao

entrar deverá seguir rigorosamente as orientações do Dirigente e do espírito

chefe ou das pessoas a sua ordem.

e) Entender que nãos será um trabalhador astral dos portões para dentro da

casa, mas sim de coração, corpo e alma. Deverá dedicar-se, educar-se,

doutrinar-se seguindo as orientações recebidas, que sua conduta moral deverá

ser constantemente vigiada.

f) Participar de tudo que esteja, abertas aos médiuns novos, estudar e se

dedicar com a�nco, buscando sempre melhorar seus pensamentos, desejos e

vontades. Buscar constantemente a evolução espiritual, para assim poder

preparar o seu corpo e mente para ser um bom instrumento para os Espíritos

em todas as linhagens.

Buscar tudo isso irá facilitar a incorporação e o desenvolvimento de sua

mediunidade, se entregue de corpo e alma, sem medo. É essencial lembrar que

é um momento de adaptação, onde tanto médium quanto entidade estarão se

a�nizando. Não tenha pressa, o tempo que você levará para incorporar, dar

passes, dar consultas, só dependerá de você mesmo, de sua dedicação

empenho e preparo seguindo as orientações que lhe forem passadas

Vida Familiar e Social

A   na vida familiar é uma grande ferramenta para viver com

maior plenitude e dar à vida um sentido transcendente. A seguir, uma série de

dicas muito concretas e práticas que podem servir de apoio todas as pessoas

envolvidas na  em todos os membros da  :

espiritualidade

espiritualidade família
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1. Revise suas próprias crenças. Pergunte-se quão convencido você está daquilo

em que crê, do que professa e em que grau você o pratica.

 

2. Inclua a   na vida dos seus   desde cedo. As crianças muito

pequenas não compreendem quem são as energias, mas se você lhes falar,

começarão a se familiarizar e a conhecer.

espiritualidade �lhos

 

3. Aproveite as atividades da vida cotidiana para ensiná-los a viver

uma   natural e espontânea.espiritualidade

 

4. Dê aos eventos sagrados toda a importância que merecem. Mostre que tais

momentos precisam de preparação e alegria.

5. Apoie-se em pessoas que possam colaborar com você, que lhe dê todos os

elementos para alcançar isso com maior facilidade, conseguindo torná-lo

interessante.

6. Faça que tudo isso seja divertido, atraente. Que realmente gostem. Que a

vejam como a arma maravilhosa que dá sentido às suas vidas.

7. Ensine-os uma forma simples de se conectar. Que conversem com as

energias como conversam com um amigo. 

 

8. Con�ra um caráter “espiritual” a todas as festividades religiosas. Que seus

 entendam que é tudo bonito porque se tem respeito e amor.�lhos
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9. Com os jovens, aproveite sua capacidade crítica, seu comportamento para

que estudem, aprofundem, pesquisem e isto dará sentido às suas vidas.

 

10. Tudo isso com um grande amor e respeito.

Diante dos inúmeros movimentos de espiritualidade, muitos trabalhadores

astrais �cam sem saber qual caminho seguir ou então resistem em se adaptar

a certas linhas de espiritualidade.

Para muitas pessoas, o termo “espiritualidade” soa estranho, como assunto de

minorias, como algo que só tem que ver com religiosos ou com minorias

privilegiadas do ponto de vista social, cultural e, de certa maneira, econômico.

Outro dado importante é o fato que, devido aos muitos movimentos de

espiritualidade que acentuam a perspectiva individualista, muita gente a

entende como cultura de valores individuais orientada para o aperfeiçoamento

pessoal ou como “vida interior”, na qual o que conta é a “intenção”.

Uma espiritualidade que compreende a solidariedade e os gestos concretos em

favor dos pobres e marginalizados. Uma espiritualidade vivida no dia a dia e

comprometida com a realidade social.

A espiritualidade, nesse sentido, é um caminho estreitamente ligado à vida

concreta.
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A espiritualidade deveria estar estreitamente ligada à vida. Sua fonte primeira,

acima de tudo é uma mensagem de vida que deveria abraçar todo o povo

espiritualista, a sua existência inteira, corporal e espiritual, intelectual, volitiva e

afetiva, individual e social. Podemos dizer que é mais ou menos profunda de

acordo com a sua adesão à Palavra vivida concretamente na história e que gera

solidariedade, paz, justiça, liberdade e vida para todos.

Podemos compreender a família não somente do ponto de vista sociológico.

Neste sentido, a espiritualidade familiar pode ser concebida sob dois pontos de

vista que se completam: a espiritual idade conjugal, isto é, do casal (chamado a

viver a �delidade e a solidariedade entre si), e a espiritualidade da família como

um todo, incluídos os �lhos.

A família é o primeiro lugar onde o ser humano experimenta o amor, ou, pelo

contrário, pode se ver frustrado nessa experiência. A família é o lugar onde um

grupo de pessoas compartilha as alegrias e esperanças, mas também as

tristezas, os cansaços, as angústias e as di�culdades diárias. A espiritualidade

familiar é o caminho em que as pessoas percorrem juntos, buscando viver nas

relações entre si, para enfrentar e superar os problemas.

O ser humano busca bem estar emocional, psíquico e social. Equalizar os

anseios internos, as possibilidades orgânicas do corpo e as demandas externas

tornou-se um grande desa�o para assegurar um mínimo de qualidade de vida.

Gestão do Grupo na Vida Social

As profundas transformações sociais, vem enfrentando na última década têm

propiciado o debate sobre temas predominante no mundo ocidental.
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Tais mudanças ensejam, ainda, questionamentos acerca dos novos rumos das

organizações de trabalho espiritual, nas quais prepondera a busca desenfreada

pelo poder, a qualquer custo, ao mesmo tempo em que o ser humano é visto

como mais um recurso a ser controlado, explorado e regulado.

A espiritualidade, assim como a psicologia da vivencia, são temas recentes, e “o

que afeta a parte, afeta o todo”, é somente com o desenvolvimento do pleno

potencial de cada um que se poderá obter o comprometimento do indivíduo

com a organização astral. Uma vez que a motivação é gerada por fatores

externos ao indivíduo, aí reside a tarefa primordial do líder: motivar e manter-se

motivado.

Basicamente, saber controlar suas próprias emoções, é valioso, e re�etir sobre

elas e colocar suas conclusões em prática pode fazer com que você se dê o

melhor de si para a espiritualidade. Aliás, que �que claro que não se trata de

uma competição mediúnica. O intuito aqui é talvez fazer com que você comece

a observar que seus pensamentos intuitivos, têm uma lógica que talvez até

você mesmo desconheça, e que buscar entender as próprias emoções é uma

das atividades mais instigantes de todas. Pessoas com uma inteligência

emocional bem desenvolvida são geralmente consideradas autocon�antes,

persistentes, motivadas e capazes de controlarem a si mesmas.

Pessoas emocionalmente inteligentes são aquelas que mais se dão bem em

seus ambientes ritualísticos. E, sim, vale reforçar: esse tipo de exercício do

carma, pode fazer de você não apenas uma pessoa mais sensata, mas também

uma pessoa de sucesso espiritual.
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Por que as coisas nos cansam tanto? Será que estamos cansados de viver, ou

talvez cansados até de nós mesmos? Que tipo de   nos pesa mais: o

físico, o psicológico, o espiritual?

cansaço

Chama a atenção como os sacerdotes antigos dormiam pouco, comiam pouco,

trabalhavam muitas horas e dedicavam um longo tempo ao astral. E estavam

sempre alegres, inclusive quando seu corpo parecia destruído. Ficavam

esgotados, mas não cansados.  Mas eles nunca perderam a alegria. Sim,

enamorados dos espíritos, entregaram-se completamente.

São múltiplos e muito variados os motivos do  . O   físico

contínuo, sem o apoio da espiritualidade, causa desgaste psicológico. Daí se

passa à falta de motivação. Apaga-se a vida espiritual, e, por conseguinte, chega

a exaustão espiritual, a preguiça.

cansaço cansaço

O   psicológico pode vir pela desordem da vida, pela contínua mudança

de horários, pela inconstância nas tarefas, pela bagunça ou falta de limpeza no

quarto ou sala de trabalho, pela compensação na comida, pela falta de vontade

em tudo. Há   pela forma de enfrentar os trabalhos, as contrariedades,

os fracassos, os con�itos.

cansaço

cansaço

Há   quando o trabalho é vivido com voluntarismo ou perfeccionismo;

quando a pessoa estabelece metas acima das suas possibilidades, ou baseada

na comparação ou inveja com relação aos resultados dos outros, ou com o

desejo de superar todos. Isso esgota e causa insatisfação.

cansaço

Cansaço Mediúnico
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O   pode aparecer na vida também quando falta humildade para pedir

ajuda diante das di�culdades ou problemas, e a pessoa quer resolver tudo

sozinha, fechando-se cada vez mais em si mesma, contando somente com suas

forças, o que leva a um fracasso maior ainda.

cansaço

Como enfrentar o   físico e psicológico, para manter o tônus espiritual?

Nos colocando de forma �rme, clara e alegre para a espiritualidade.

cansaço

O cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e o cansaço físico. É aquele

tipo de cansaço que parece inesgotável e que tem suas raízes �ncadas no

excesso de batalhas espirituais e nas lutas demasiadamente longas onde a

vitória parece remota e quando parece que estamos perto de alcançar ela volta

a se afastar.

É quando sentimos que não adianta mais lutar e o desejo é de entregar os

pontos, desistir da peleja, abandonar tudo, às vezes até mesmo fugir para um

lugar distante e recomeçar do zero.

O cansaço espiritual pode contribuir para um quadro de depressão, mas ao

contrário da depressão que é uma enfermidade que não necessita de uma

razão especí�ca, o cansaço espiritual tem uma causa conhecida por aquele que

o experimenta, que é a soma de vários motivos.

Tem pessoas que sabem que o verdadeiro médium não desanima; que não

entra em depressão, que nunca cede e nunca deseja desistir da vida.

No Sacerdote, o   pode chegar quando não se con�a, quando não se

coloca em suas mãos as próprias lutas, esperanças, problemas, fracassos,

angústias; quando a pessoa se instala no ceticismo ou se apega a pequenas

preocupações; quando se dá muita importância ao que é transitório,

insigni�cante, efêmero.

cansaço
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A paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio;

pois, se vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não te poderá

afetar. De modo semelhante, a paciência deve crescer em relação às grandes

ofensas; tais injúrias não poderão afetar a tua mente. Os dois testes mais duros

no caminho espiritual são a paciência para esperar o momento certo e a

coragem de não nos decepcionar com o que encontramos.

Porém, a paciência continua sendo uma ferramenta importante de nossas

vidas. Nem sempre temos satisfação instantânea, e algumas das melhores

coisas da vida requerem anos de trabalho duro e espera. Felizmente, a

paciência é uma virtude que pode ser cultivada e aprendida. Você irá se

surpreender em como o relaxamento e a paz de espírito podem melhorar

drasticamente a sua qualidade de vida.

Toda pessoa precisa ser paciente. A paciência é uma virtude espiritual e deve

ser exercitada diariamente. Os assistentes que comparecem às reuniões

espirituais, ouvem os ensinamentos, gostam delas e querem pôr em prática os

ensinamentos, o que é muito bom. Alguns não têm, todavia, a paciência

necessária ao processo de aprimoramento espiritual. Acham que irão melhorar

de um momento para o outro, e isso não é possível. É preciso perseverança,

para que, modi�quem hábitos arraigados, eliminem erros escondidos lá no

fundo da alma e que nem percebem, tão acostumados estão em praticá-los, o

que é muito comum no convívio familiar.

Sabedores disso, incentivamos os esforços na superação das di�culdades que

enfrentam. Temos consciência de que não será num instante que nosso público

mudará costumes enraizados há muitos anos, vindos até de outras existências.

Teste de Paciência
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Ao �nal de cada dia, meditem sobre tudo que aconteceu. Guardem o que de

proveitoso �zeram para o engrandecimento espiritual e descartem o que lhes

trouxe abatimento.

Façam disso um hábito, persistam e terão êxito naquilo que pretendem.

Quando a impaciência comparece, nada avança. Daí resulta a falta de

con�ança, e a pessoa acha que não é capaz de superar os problemas.

Sendo assim, estudem seu comportamento, procurem, com tranqüilidade,

descobrir o que precisam modi�car em suas vidas. Isso feito, sentirão melhoras

no viver. Irão perceber uma situação, que consideravam ser problema insolúvel,

tornar-se algo bem simples de resolver.

Então,a evolução espiritual se processa de forma cadenciada. Aos poucos,

vencerão as di�culdades, porque vencerão a si mesmos. Nesse sentido, cabe, a

cada um de nós, exercer a paciência e a tolerância em nosso dia a dia com

nossos semelhantes.

Não há razões para alterar a nossa harmonia mental por pequenas questões

diárias.
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