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Como Usar o Oráculo

Ritual

Ritual é a forma e a estrutura que possibilitam que seu espírito voe livre. E o espaço sagrado que você

cria e que permite que você abra as partes mais profundas de si mesma.

E a magia que você faz para si, para seu círculo de entes queridos, para sua comunidade. O ritual é

transformador.

Você o inicia num estado de espírito e termina em outro. O que acontece é uma alteração na

consciência que pode ser maior ou menor. Para que um ritual grupal seja transformador é preciso que

todos os participantes se envolvam ativamente.

Um ritual e�caz a transformará, um ritual ine�caz a entediará. O ritual contribui para a sua totalidade

ao oferecer segurança e liberdade su�cientes para que todos os seus aspectos se expressem e ao

permitir que você nade e galope com o Sagrado.

Tudo é oferecido com o espírito da inspiração. O que você vai fazer é uma decisão sua. Quanto mais

você envolver todos os seus sentidos e todos os seus aspectos no ritual, tanto mais profundos serão os

resultados que obterá.

Depois de pelo menos doze anos de pesquisa e cuidadosa re�exão, descobri uma forma de executar

um ritual que implica alguns ingredientes:
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1.  ajuda você a dizer onde está na vida. Você não pode ir a nenhum lugar a

menos que saiba e admita onde está. Nada muda enquanto você não aceitar essa realidade. Como

você chegará ao Mame se não souber em que lugar de Nova York está? Dar um nome a uma coisa a

toma mais palpável. O que é palpável pode ser transformado.

Falar com franqueza:

2.  permite que você acesse o inconsciente. Pacientes com câncer imaginaram �guras

do "Pac-Man para destruir as células cancerígenas a �m de recuperar-se.

Imaginação ativa:

Atletas que alcançam estados alfa (estados de transe profundamente relaxados) e se visualizam

obtendo excelência no esporte conseguem melhorar seu desempenho.

Você pode facilitar a transformação usando técnicas de viagens da imaginação para chegar ao âmago

do seu inçonsciente.

3.  permite que você movimente a energia que deve ser transformada

no nível celular, físico. Depois de trabalhar com o eu consciente falando com franqueza, depois de

chegar ao inconsciente por meio da imaginação ativa, você precisa trabalhar com o corpo físico.

Quanto mais todo o seu ser estiver envolvido no processo, tanto mais profundo será o nível da

transformação.

Dançar, tocar tambor, cantar:

Portanto, é divertido dançar, tocar tambor e cantar! Não há modo certo ou errado de fazer o ritual.

Eis alguns dos elementos que uso nos meus rituais:

• criar um círculo, visualizando-o ao meu redor ou percorrendo um caminho circular em volta do

espaço no qual o ritual será executado;
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• queimar incenso ou untar-me com óleo para puri�car o espaço; • invocar os elementos/pontos

cardeais para criar um espaço sagrado, o espaço entre os mundos;

• invocar a Deusa, Deus e tudo o mais que precise ser invocado;

• elevar a energia dançando, tocando tambor, cantando, fazendo uma viagem xamânica ou o que for

necessário;

• enviar a energia que foi elevada;

• liberar a Deusa e Deus;

• liberar os elementos/pontos cardeais;

• reabrir o círculo.

No ritual, faz-se um círculo para criar um espaço sagrado dentro do qual se possa trabalhar com

conforto e segurança. O círculo retém a energia-intensa-e positiva do ritual e mantém a distância as

energias indesejáveis.

Chamar, invocar ou convidar algo (os elementos ou pontos cardeais, a Deusa ou Deus, por exemplo)

signi�ca convocá-los a estar presentes.

Invocar os elementos/pontos cardeais (forças arquetípicas) também ajuda você a de�nir e manter o

espaço sagrado, fazendo do seu espaço ou círculo um recipiente seguro para trabalhar.
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Isso é feito com respeito, dignidade e amor. O mesmo acontece quando você libera o que convocou

no �nal do ritual.

Gratidão é importante; gentilmente agradeça a presença de todos os que você convidou para

participar do seu ritual.

Um relacionamento carinhoso, respeitoso com as Deusas, os Deuses e com outras energias e forças

vai garantir que eles continuem a trabalhar com você.

Uma das partes mais importantes do ritual é a alegria. Não hesite em criar o maior prazer para si

mesma nos rituais. Contanto que ninguém seja prejudicado, incluindo você mesma, tudo é

permitido.

Nossa sociedade patriarcal tem di�culdade para lidar com a alegria, o divertimento e o prazer. Basta

ver os outdoors e comerciais. Eles dizem que você só pode ter alegria se estiver usando as roupas

certas, dirigindo o carro certo, consumindo os produtos certos.

Se você estiver tentando viver como lhe ensinaram, talvez seja difícil ligar-se ao prazer real.

O ritual é um lugar seguro para você entrar em contato com o prazer, a alegria, o êxtase. Você não

precisa de nenhum instrumento para o ritual, mas se eles fazem com que você se envolva mais e se

ligue ao seu aspecto mágico, então use-os.
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Liberdade é também importante. Às vezes, quando trabalho em ambientes muito controlados, o

ritual matutino se transforma na minha dose diária de liberdade. Os rituais apresentados neste livro

são sugestões de modos de trabalhar e transformar a energia que uma determinada Deusa representa.

Muitos deles são apresentados na forma de viagens da imaginação. Uma viagem é um estado de

profundo relaxamento, um estado alterado de consciência.

Ela difere da meditação, pois, em vez de concentrar-se em algo como a respiração, a luz ou um

mantra, você viaja e vive uma realidade alternativa como o Inferno, o Além, o Céu ou outra realidade

criativa. Há muitas maneiras de viajar. Você pode fazê-lo cinestesicamente (por meio do corpo) ou

visualmente, formando imagens mentais.

Você pode viajar com o som, com os sentidos ou com os sentimentos. E você pode viajar de um jeito

que só você sabe.

Qualquer que seja o modo que escolher, con�e que esse será o melhor para você. Entregue-se ao seu

modo de viajar, sabendo que conseguirá o que precisa.

Um fenômeno que às vezes ocorre nas viagens das pessoas é a "polícia de viagem". Normalmente ela

representa o aspecto da �gura de autoridade na psique da pessoa. Enquanto você viaja, ela pode

chamá-la e pedir para ver o que lhe dá o direito de viajar. Você terá de reconhecê-la, agradecer a ela por

compartilhar com você e voltar diretamente à sua viagem.

Muitas das viagens deste livro podem ser feitas como rituais físicos. Se você mora num lugar onde é

seguro trabalhar ao ar livre, aproveite para fazê-lo.
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Faça o que lhe proporciona bem-estar a escolha é sua. Embora essas sugestões de rituais sejam

apresentadas para uso individual, elas podem facilmente ser realizadas em grupo.

O foco de O Oráculo da Deusa está na proteção e na descoberta do que é certo para você. Deixe de

lado qualquer necessidade de "fazê -lo corretamente" e ouça o que você precisa trazer por si mesma.

O Oráculo da Deusa está aqui para apoiá-la no seu caminho de proteção.

Como Invocar o Oráculo

Há muitas maneiras de tecer O Oráculo da Deusa em sua rede pessoal de apoio. O número de modos

de entrar em contato com as Deusas é tão grande quanto o número de mulheres.

Siga as seqüências (uma seqüência é o modo de dispor as cartas na mesa), crie sua tiragem pessoal ou

use as seqüências dos seus oráculos prediletos.

Leia a descrição das cartas no livro ou use-as simplesmente para estimular as Deusas a falar

diretamente por você. As cartas foram destinadas a evocar uma qualidade especí�ca enquanto deixam

espaço para sua imaginação e intuição.

Reserve um horário em que você não seja interrompida. Talvez você queira queimar incenso ou

acender uma vela, algo para signi�car que não se trata de um espaço e de um tempo comuns, mas

mágicos.

Respire até sentir-se calma e centrada. Então peça apoio às Deusas. Você pode falar sobre a sua

situação especí�ca, como por exemplo: "O que devo fazer para ter sucesso?"
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Ou você pode pedir proteção generalizada, pode pedir ajuda ou fazer uma pergunta. Certi�que-se de

pedir o que precisa de uma forma clara, concisa e inequívoca.

Embaralhe aí cartas enquanto se concentra na sua necessidade ou pedido particular. Quando sentir

que está pronta, comece escolhendo uma carta e virando-a para cima.

Tome um tempo para sentir realmente a presença da Deusa diante de você. Sinta que ela a está

preenchendo com a qualidade que representa.

Então, quando se sentir disposta a continuar, passe à carta seguinte e assim por diante, até virar todas

as cartas. Agora consulte a seção do livro que descreve as Deusas que você escolheu e leia sobre elas e

seus signi�cados com relação à sua pergunta. Ou simplesmente deixe as imagens desenhadas nas

cartas falarem intuitivamente com você.

Talvez você queira meditar sobre essas imagens e observar o que vem à sua consciência. O modo mais

simples de usar O Oráculo da Deusa é tirar uma única carta. Faça a pergunta e abra seu coração para a

resposta enquanto embaralha as cartas.

Quando estiver pronta, pegue uma carta. Eis algumas perguntas que podem ser feitas quando se tira

apenas uma carta:

• O que eu preciso saber sobre a situação que estou enfrentando agora?

• Como posso alimentar a totalidade nesta situação?

• Se fosse para eu fazer (diga o que) o que seria necessário para estar protegida?
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• Que aspecto de mim mesma preciso proteger para obter a totalidade?

EXEMPLO:

Carol queria mudar um pouco seu modo de expressão artística, mas não tinha certeza de como agir.

 "Que aspecto da minha personalidade preciso alimentar a �m de melhorar a minha

criatividade?"

Ela perguntou:

A carta escolhida foi Brígida: Inspiração, que ela interpretou como a necessidade de extrair inspiração

com mais profundidade de sua "fonte interior".

Ela também precisava relaxar e abrir-se ao �uxo de energia criativa, con�ando na intuição em vez de

depender tanto do intelecto. Assim que fez isso, Carol sentiu-se inspirada a tentar algumas novas

técnicas, e seu trabalho artístico �cou mais vivido e excitante.

Outra maneira de usar a simplicidade e a objetividade da carta única a perguntar: "Por qual das Deusas

tenho de ser protegida hoje?" e selecionar uma carta.

Em seguida, coloque a carta da Deusa diante de você.

Ao contemplá-la, sinta-se protegida por ela. Convide-a para andar junto com você hoje. Então

visualize-se transformando-se nela.
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, ou triângulo com a ponta voltada para baixo, é o símbolo do Feminino.O yoni

Segundo a Women's Encyclopedia of Myths and Secrets de Barbara Walker, "o yanvra yoni ou

triângulo é conhecido como a imagem primordial que representa a Grande Mãe como fonte de toda a

vida".

A seqüência yoni alimenta a totalidade concentrando sua percepção em três aspectos do Eu

Feminino:

a Mulher Sábia, o corpo emocional e a sexualidade.

Durante a época conhecida como patriarcado, o Feminino, e tudo o que era associado a ele, foi

desvalorizado.

Você não precisa de um sistema de adivinhação para saber disso. Apenas observe como a sexualidade

feminina é temida, como as emoções das mulheres são desprezadas e ridicularizadas, como o arquétipo

da Mulher Sábia é representado como uma bruxa má, e sua sabedoria denegrida como "contos da

carochinha".

O modo de curar a ferida causada pelo patriarcado é, em primeiro lugar, reconhecê-la e em seguida

perguntar o que se pode fazer para curá-la. Deixando que a ferida conte a sua história, você

testemunha e valoriza a experiência.

A seqüência yoni

As Seqüências



Oráculo da Deusa

Page 10

Oráculo da Deusa

Pegue uma carta e ouça.

O que cura o sofrimento é a disposição de ouvir e então reconhecer a ferida. A sequência yoni ajuda

você a curar o Eu Feminino dando a cada um dos seus três aspectos uma voz: a voz da Deusa.


