
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Nossos Objetivos:  
 

Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana. 
Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca do conhecimento e 

autoconhecimento individual e em grupo. 

Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o seu 
crescimento. 

Sejam bem-vindos! 
 

 

 

 

 

 

Facilitadora 
 

Shuvanni - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai 
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica. 

"É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que você encontre 
seu caminho de destino e evolução". 
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1º PASSO – A ESCOLHA INCONSCIENTE 

Falar de iniciática é tão difícil quanto pôr em prática, que muitos fazem sem 

o estar totalmente conscientes da responsabilidade assumida com a 
espiritualidade superior. Então revelar que os ciganos debaixo dos céus fazem 

um processo iniciático rigoroso, pode causar um espanto, mas, o que trago é 
informação pura do que acontece nas kumpanias.  

As crianças que revelam dons mediúnicos são iniciadas a partir dos sete anos. 

Ainda que um cigano possa ser iniciado em qualquer época da vida, com 
qualquer idade. Hoje como nos primórdios, os direcionamentos dos ritos são 
os mesmos. O que muda é o fato de estar sendo revelado aos que não são 

Ciganos de sangue, mas que na sua ancestralidade trouxeram para dentro 
de suas casas (casa-corpo, casa templo), a essência dos ciganos, amando-o 

e respeitando, com todo fervor, e por isso foi lhes dado conhecer, o que 
dentro da espiritualidade, fara muita diferença na vida de cada um.  

Temos uma serie de princípios básicos, aceitos por todos os ciganos salvo 
uma modificação à outra conforme o clã. É essa aceitação, aliás, que torna 

possível a fraternidade universal e a sua condição de grande família no seio 
da Humanidade, sem que, no entanto, necessite existir um cargo político 

religioso como um papa, que centralize uma Ordem, que já nos é natural. 

Um dos princípios da iniciação dos ciganos, é estar conectados com o astral 
superior o tempo todo e isso nos impõe uma postura terrena, que consiste 

em que estes que vem principalmente pelos laços do amor, serem 
reconhecidos como irmãos, e assim devemos trata-los no tocante ao prestar 
auxílio e proteção. 

Somos um povo perante as leis espirituais do “não proibir”, porem que cada 

um saiba o ônus que terá com suas próprias ações. Até então para nós o que 
une é o amor, e todos durante as iniciações são “bebes que estão acordando”. 

E após despertos serão todos ciganos aptos ao grau de liderança elevado a 
um Barô espiritual, isto justifica o fato de a iniciação ser tão longa (sete anos). 

Cada cla astral tem forma própria e métodos próprios de trabalho, embora as 
diretrizes dos trabalhos astrais sejam as mesmas em todos os clas. O que 
lhes cito aqui é em torno da iniciática Kalon Evoriana, o que abrange uma 

boa parte dos kalons ibericos, excluindo-se, o kalon Latacho, porque 
acreditamos que estes ja nascem iniciados na magia dos ciganos. Sao treze 

os ritos da iniciática, e a existência significa que eles devem ser aplicados na 
pratica, embora a obediência seja o fator de maior importância em toda a 
vida mediúnica dos ciganos.  

O nascimento da convenção dos ritos iniciáticos foram consolidados no 

passado, nos primórdios e como nossa tradição é oral, não temos documentos 
que atestem o ano, porque para nós ciganos, isso não é importante. Mas 

acreditamos que tenham sido convencionados durante os terríveis anos da 
Santa inquisição, para que todos os iniciados em qualquer “passo” pudessem 
se livras das garras dos Tribunais do Santo Oficio. No que chamamos de 

“Khertia Drom” (o Papel do Caminho”, papel no sentido de missão), 
trabalhamos em torno de aprender os ensinamentos e nos qualificar para o 

trabalho astral, porque este tanto representa em muitos casos a subsistência 



 
 

 
 

material dos ciganos, e tanto quanto seguir as regras, do trabalho para o qual 

foi preparado.  

Os estudos de outras artes, como astrologia, magia elemental, magias dos 
cristais e velas, evocações serão complementares na magia de trabalho dos 

ciganos. Isso fez com que pudéssemos evoluir e até mesmo iniciar um 
começo de revelações nesta nova era. Afinal o ocultismo que faz parte 

naturalmente de nossas tradições deve ser partilhado tal qual como o pão. 
Sei que tal atitude ainda encontrará diversas reações, e muitos mesmo dirão 
que não ha iniciática nenhuma! Pero como me coloco a serviço dos espíritos, 

a eles me reporto, na intenção de fazer público estes ensinamentos, para que 
cresça ainda mais o clã que trabalha na seara de Cristo. O que cada um vai 

fazer após conhecimento, pertencerá a estrada de cada um.  

Como creio no amor aos espíritos ciganos, sei que o direcionamento ha de 
vir, no trabalho do bem, creio nisso. E os ritos, as cerimonias, sao e tem 
carga simbólica dos laços que estamos fazendo, e isso marca profundamente 

(através de sensações) os espíritos de quem se submete a tais ritos. Existe 
uma linha de pensamento que aquele que se submete leva para a sua vida 

pessoal o mesmo padrão de comportamento de sua vida espiritual. Como diz 
a bíblia: “Devemos preservar os mistérios. A palavra, os sinais e as regras”. 
Sendo que acreditamos que o iniciado, sendo conhecedor da palavra (digo 

das palavras), da importância do trabalho, e as regras, ele não se desvirtuará 
do seu dever. 

Todos nós somos personalidades almas em busca do aperfeiçoamento, mas 

cada qual dentro do seu estágio de evolução ou de consciência mística. Neste 
aspecto ninguém pode dar o que não possui ou realizar coisas para as quais 

não está preparado. Esse ensinamento simples, mas seguro, onde os passos 
misteriosos simbolizam os diversos planos de evolução cósmica por que deve 
passar o ser humano e, mais especificamente, o iniciado, até atingir o grau 

da maestria. 

    

 A escolha não foi inconsciente, ela só estava envolta em um véu que 
será tirado agora, por você estar pronto para se conhecer e receber de fato 

as Consagrações e reconhecer a Iniciática dentro da Egrégora Cigana como 
um dos caminhos de Amor, acredito que hoje todos estão prontos para sua 

caminhada que já estava te esperando, agora e seguir o caminho e ver com 
clareza o que de fato é a jornada escolhida dentro do Caminho Cigano. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

QUEM SOMOS 

Devido a jornada pelo mundo que os Ciganos fizeram durante, os dons foram 

passados pelas gerações e hoje nos chega a herança da Ancestralidade. 

Somos herdeiros dos Sacerdotes, Egípcios e Sumérios, dos Caldeus e Celtas 
e destes somos herdeiros dos Sacerdotes Druidas e Druidizas, mestres em 

Magia Elemental, somos Magos e Magas e mais recentes Bruxos e Bruxas, 
mas que na verdade só foram tocando os nomes pela jornada espiritual. 

Posso hoje afirmar que somos um encontro com o passado e passos firmes 

para o futuro, e este futuro e retomar os nossos conhecimentos e cargos, 
responsabilidades adormecidas e que agora acordam. 

Posso afirmar que todos são Sacerdotes e Sacerdotizas, feiticeiros e 

curandeiros, que nasceram para ajudar no equilíbrio do mundo, e para 
restabelecer e guardar os conhecimentos milenares. 

Todos são Sacerdotes e Sacerdotizas, chamados para seu trabalho espiritual 
que parou num dado momento do tempo e que agora será retomado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DONS MEDIUNICOS 

Este texto vou compilar do livro 

Nos Domínios da Mediunidades, ninguém melhor que André Luis e Chico 
Xavier para escrever sobre o assunto, mas o capitulo que escolhi e 
sensacional 

Estudando a Mediunidade 

 
Raios, Ondas, Médiuns, Mentes... 

Desde o século passado, a Terra se converteu num reino 
de ondas e raios, correntes e vibrações. 

A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. 

O estudo dos raios cósmico evidencia as fantásticas energias espalhadas no 
Universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para 

investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. 

O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela 
consciência. 

 
Cada corpo tangível é transformado em energia, e esta desaparece para dar 
lugar à matéria. 

Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de 

investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do 
Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o 

materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de 
matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. 

O futuro pertence ao Espírito! 

E, meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou 

estas ligeiras páginas, em torno da mediunidade, compreendendo a 
importância, cada vez maior, do intercâmbio espiritual entre as criaturas. 
 

Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o 
homem a inexistência da morte como cessação da vida. 

E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida 

entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. 

Compreendemos, pouco a pouco, que o túmulo é porta à renovação, como o 
berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma 

viagem com destino às estações do Progresso Maior. 

E, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais 
estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que 



 
 

 
 

nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento 

flui na direção do progresso espiritual. 

Cada criatura com os sentimentos emite raios específicos e vive na onda 
espiritual com que se identifica. 

E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da 

Terra para o Céu, nossos amigos procuram analisar a posição e os valores, 
do Céu para Terra, colaborando na construção dos tempos novos. 

André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer 

consideração. 
 
Cada médium com a sua mente. 

Cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. 
 
E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-a o domicílio 

espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. 
Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: 

- A cada qual segundo suas obras. 

 
Emmanuel 
Estudando a Mediunidade 

 
Nos Filhos do Criador, d’Ele herdamos a faculdade de criar e desenvolver 

nutrir e transformar. 

 
Tópicos 

 

 Intuição 

 Psicofonia Consciente 
 Desdobramento 

 Clarividência 
 Clariaudiência 
 Pensamento e Mediunidade 

 Psicografia 
 Pictopsicografia 

 Psicografia. 
 
 

                                                                                                                  

ONDAS, RAIOS, MENTES E MÉDIUNS 

ONDAS MENTAIS 



 
 

 
 

Ao pensar, a mente vibra e irradia vibrações ou ondas que se propagam pela 

matéria afim circundante com que ela sintoniza. Como o universo está 
permeado de “matéria” mental, a propagação se faz em todos os sentidos, 

tal como a luz de uma lâmpada, e atinge distâncias incomensuráveis (mesmo 
porque, no campo mental superior, não há espaço, pois a mente é 
INESPACIAL, ao contrário do físico, do etérico e do astral, que ocupam 

espaço, e do intelectual que é limitado em fronteiras vibratórias). Sendo a 
mente um “reflexo”, também capta qualquer onda mental que a atinja, se 

ambos vibrarem na mesma faixa sintonica. 

Para que isso ocorra, o pensamento emitido tenha clareza e nitidez, ao 
mesmo tempo que força propulsora na fonte irradiadora. 

A considerar, ainda, que se a onda mental emitida é de teor barôntico 

(emocional), desce suas vibrações ao plano astral, e logo se perde absorvida 
na multidão de vibrações similares que incontáveis se cruzam nos níveis 
baixos. 

Daí a geral ineficiência das ondas mentais, mesmo emitidas com as melhores 

intenções. Se, todavia, o pensamento é elevado, sem mescla de emoções, 
alcança quase sempre seus objetivos. E grande parte do despertamento da 

humanidade pode ser feito por meio de irradiações mentais conscientes, de 
seres que se reúnam com esse objetivo. 

 

Quem pensa baronticamente polui e envenena a atmosfera mental, podendo 

ser causa de quedas e atrasos evolutivos. Quem controla seus pensamentos 
pode da mesma forma afetar os outros, e ser o responsável, sem sabe-lo, 
pela salvação de muitas criaturas. 

E a ajuda mental é muito mais vigorosa, eficaz e duradoura, que a própria 
ajuda física ou emocional. Os que constantemente pensam em níveis 
elevados são verdadeiros “renovadores de ar” da atmosfera mental, 

melhorando-lhe a pureza o expandindo a consciência do mundo. 

 

Fonte de Pesquisa: 
Carlos Torres Pastorino. 

TÉCNICA DA MEDIUNIDADE 
Blog. http://bartholomeii.blogspot.com.br/2013/03/ondas-mentais.html 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

PSICOFONIA CONSCIENTE 

Psicofonia Consciente 

No Capítulo 6 do livro "Nos Domínios da Mediunidade", André Luiz, pela 
psicografia de  

Chico Xavier, fala da psicofonia consciente. 

 

"Ruminando as indagações que nos esfervilhavam na alma, Hilário objetou: 
- Consciente a médium, qual se encontra, e ouvindo as frases do 
comunicante, que lhe utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que Dona 

Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas... Não poderá ser induzida a 
admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Não sofrerá 

vacilações? 

- Isso é possível – concordou o assistente -; no entanto, nossa irmã está 
habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem 
respeito. 

- Mas... e se a dúvida a invadisse? – insistiu meu colega. 
- Então – disse Áulus, cortês -, emitiria da própria mente positiva recusa, 

expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A 
dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas..." 

Não me lembrava mais deste trecho do livro. Quando o reli, me senti tocada 

por ele. Pessoas que, como eu, possuem mediunidade consciente, precisam 
acrescentar fé e confiança no trabalho que fazem. É dificil não questionar 
se as manifestações não são frutos do animismo. Sempre que volto da 

reunião mediúnica, revejo passo a passo o que fiz e tento achar algo que 
reproduzi da minha vida. Talvez uma frase ouvida, talvez um filme assistido, 

qualquer coisa. Até agora, as comunicações passaram pela minha análise. 
Mas não deixo de pensar o quanto eu as influencio. Mesmo que não tenha 
explicação para algumas coisas que me aconteceram. 

Perto de onde moro, existia uma moradora de rua com quem eu sempre 

conversava. Normalmente, ela dormia no mesmo local. As vezes desaparecia 
por 15 dias, mas depois retornava. Fazia cerca de uma semana que eu não a 

via quando recebi na mesa mediúnica a comunicação do espírito de uma 
moradora de rua. A imagem que me chegou a mente foi a da moradora de 
rua que eu conhecia. Na hora, eu pensei apenas que a espiritualidade tinha 

utilizado a imagem dela para me ajudar a entender a situação. Não me 
passou na cabeça que poderia ser a mesma pessoa. Entretanto, já se 

passaram dois meses e nunca mais voltei a vê-la. Começo a achar que foi ela 
mesma que eu recebi e encaminhei para ser ajudada pelos mentores da casa 
espírita. 

Carmem Bezerra 
Postado por Diário de uma médium iniciante às 16:11   
Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no 

FacebookCompartilhar com o Pinterest 

https://www.blogger.com/profile/06597511534615033023
http://diariodeumamediuminiciante.blogspot.com.br/2010/10/psicofonia-consciente.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452&target=pinterest
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=2184584770123564794&postID=733884243500337452


 
 

 
 

DESDOBRAMENTO 

         

Desdobramento é a capacidade que todo o ser humano possui de projetar a 
consciência para fora do corpo, utilizando-se dos corpos sutis de 

manifestação.  
 

Wagner Borges – Viagem Espiritual II  

 
Veículos de Manifestação 

 
            É importante compreender que o espírito possui diversos corpos de 

manifestação que se interpenetram e coexistem em frequências vibratórias 
diferentes.  

            Para melhor compreensão do assunto abordado no presente trabalho 
dividiremos esses veículos de manifestação da seguinte maneira:  
 

1. Corpo Mental; 

2. Corpo Astral; 

3. Corpo Físico. 

 

O desdobramento pode ocorrer durante o sono, no transe, na síncope, no 
desmaio, ou sob a influência de anestésicos. 

 
 

Corpo Astral: 

Sendo um corpo energético, com uma capacidade de plasmagem de formas 
em sua estrutura, o corpo astral pode se apresentar ocasionalmente durante 

o desdobramento com configurações não antropomórficas como: bola de luz, 
forma vaporosa, formato semi-humanóide etc. 

Isso ocorre porque temos como plasmador do corpo astral o nosso próprio 

pensamento, e como as células astralinas são dotadas de maior aceleração e 
sutileza, são mais vulneráveis aos pulsos mentais que regem a sua forma.  

 Desdobramento natural ou provocada: 

No desdobramento natural a pessoa desloca-se do corpo sem o concurso da 

vontade e não compreende como isso aconteceu. 

No desdobramento provocado a pessoa tenta sair do corpo pela vontade e 
consegue. 

 



 
 

 
 

O cordão de Prata: 

 

 O corpo astral é ligado ao corpo físico por um apêndice energético, conhecido 
como cordão de prata, através do qual é transmitida a energia vital para o 

corpo físico, abandonado durante a projeção e também são transmitidas 
energias do corpo físico para o corpo astral, criando um circuito energético 

de ida e volta. 

Enquanto os dois corpos estão próximos, o cordão é como um cabo grosso. 
A medida que o corpo astral se afasta das imediações do corpo físico, o cordão 
torna-se cada vez mais sutil. 

O vigor e a elasticidade do cordão de prata são incalculáveis. Por meio deste 

cordão, é possível afirmar que o ser desdobrado jamais se perderá do seu 
corpo físico; também não há possibilidade do se optar por não voltar mais 

para o corpo físico. Para voltar basta pensar firmemente no seu corpo físico 
e o retorno se dará automaticamente. O cordão de prata possui uma espécie 
de automatismo subconsciente que funciona independente da vontade do ser 

e atrai o corpo astral de volta para o corpo físico. 

No caso de surgir alguma perturbação física, durante o desdobramento, o 
corpo astral será imediatamente atraído pelo cordão de prata para dentro 

dele. Daí vem muitas vezes a sensação de queda e o despertar assustado no 
corpo físico. 

Não se trata de uma corda de luz, mas sim um feixe de energia de alta 

densidade.  
            O cordão de prata não pode ser cortado, por um simples motivo, ele 
não é uma corda, é energia, não dá nó, não enrola e muito menos emaranha 

em coisa alguma. 

 



 
 

 
 

O cordão de prata é uma série de filamentos energéticos que se juntam numa 

só conexão. 

Diâmetro: de 3 a 15 cm de distância, 5 cm de espessura; de 10 m em diante: 
fio luminoso. 

Elasticidade: Infinita. 

Cor: Quando muito denso: verde, azul ou alaranjado. Quando mais sutil: 

branco-acinzentado, branco prateado ou dourado. 

Vigor da cúpula: Variável de acordo com a saúde de quem se desdobra.  
Aviso admonitório: Forte tração (Repulsão) do cordão de prata, alertando o 

ser desdobrado de que está no momento de retornar ao corpo físico. 

 

O principal filamento energético do cordão de prata está situado na cabeça, 
onde se liga internamente na fossa rombóide. 

Vejamos o que diz André Luiz na obra “Mecanismos da Mediunidade”.  

- “...Por um fio tenuíssimo, fio este muito superficialmente comparável, de 
certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, 

voltando inalterável ao centro emissor, não obstante sabermos que 
semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que 
estudamos no campo da inteligência.”  

 Ponto de ligação do cordão de prata nos corpos:  

Os principais filamentos energéticos são aqueles que partem da área da 
cabeça, através dos chácras coronário e frontal e a partir da fossa rombóide 
segundo André Luiz em “Evolução em dois mundos – pag. 167”, no interior 



 
 

 
 

do crânio. Na parte desdobrada, o cordão de prata se liga na parte posterior 

da cabeça astral. 

 
Catalepsia Astral 

Às vezes, a pessoa pode sentir uma paralisia dos veículos de manifestação, 

principalmente dentro da faixa de atividade do cordão de prata, chama-se 
catalepsia astral. Não deve ser confundida com catalepsia patológica que é 

uma doença rara. 

Obs. É importante saber que o desdobramento é uma capacidade inerente a 
todos os seres, encarnados e desencarnados. 

 

Ética 
            A pessoa que se propõe a desdobrar-se conscientemente deverá estar 
bem intencionada, sabendo o que irá fazer com as informações que obtiver a 

respeito do desdobramento, usando-as com discernimento e coerência para 
crescer espiritualmente e ajudar os outros. Conhecimento implica em 

responsabilidade e sair do corpo não é brincadeira, nem turismo extra-físico. 

O desejo sincero de adquirir conhecimento fora do corpo e o desejo de prestar 
assistência extra-física que pode ser ministrado para doentes encarnados e 
desencarnados deve ser o nosso norte no desenvolvimento desta faculdade. 

Se a intenção da pessoa for aprender fora do corpo ou ajudar o próximo terá 
a ajuda de espíritos amigos durante a experiência. 

Intenções negativas atrairá espíritos densos, também com intenções 
negativas, que o perturbarão. 

Diante do mundo espiritual e das consciências desencarnadas, o ser não 

conseguirá esconder de ninguém o que ele é e o que pensa. O corpo astral é 
um veículo de manifestação que reflete o que a consciência é realmente. 

O que cada um deve almejar com toda força é o enriquecimento íntimo e o 

fortalecimento do amor por todas as criaturas. 

Três posturas que devem ser observadas por quem desejem desdobrar-se 
são: Humildade, respeito e consideração por aqueles que o assistem. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sintomas do Desdobramento 

 

            Muitas pessoas, ao adormecer, tem a sensação de estar 
“Escorregando” ou caindo em um buraco e despertam sobressaltadas. Isso 

acontece devido a um deslocamento do corpo astral dentro do corpo físico. 
Conforme a ilustração a seguir:  

 

Estado Vibracional 

 
            São vibrações intensas que percorrem o corpo astral e o físico antes 

do desdobramento. O estado vibracional pode produzir uma espécie de 
zumbido ou ruído estridente que incomoda a pessoa. 

  

 
Ballonnement 

 

            A pessoa tem a impressão de que seu corpo está inflando como um 
balão.  

 

Oscilação Astral 

 
            É quando o corpo astral flutua acima do corpo físico sem controle de 
um lado para o outro. 



 
 

 
 

 

Ruídos intracranianos 

 
            

 Podem ser percebidos pela pessoa como estalidos, como zumbido estridente 

ou como uma espécie de “click” energético bem no centro da cabeça. (Pineal) 

 

 

 

 

O corpo astral flutuando no ar, acima do corpo físico. Envolvendo os dois 
corpos, e interpenetrando-os, está a faixa de atividade do cordão de prata. 

O corpo físico sofre uma ligeira queda de atividade e os liames energéticos 

que prendem o corpo astral nele, afrouxam-se temporariamente, ejetando-
o, então, para a vivência extracorpórea. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Benefícios do Desdobramento 

Nas horas em que o corpo físico está adormecido, o ser desdobrado pode 

observar, trabalhar, participar e aprender fora do corpo. 

Constatar, através da experiência pessoal, a realidade do mundo espiritual, 
prestar assistência extra-física, através da exteriorização de energias fora do 

corpo para doentes encarnados e desencarnados, a desobsessão extra-física 
e encontrar pessoas amadas.  

 

 

 

A assistência extrafísica a enfermos físicos e extra físicos é uma das grandes 
utilidades do desdobramento. 

Vejamos o que diz André Luiz a respeito da assistência no mundo espiritual 
dos seres desdobrados na obra “Mecanismos da Mediunidade”.  

“...efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes, 
em preciosos instrumentos dos Bem Feitores da espiritualidade, como oficiais 

de ligação entre a esfera física e a esfera extra física.”  
 
Desdobramento e objetivos Mentais 

Carregamos para fora do corpo físico os últimos pensamentos e desejos que 
manifestávamos nos momentos que antecederam nossa entrada no sono, por 
isso a importância de mantermos pensamentos elevados antes de deitar e ter 



 
 

 
 

em mente objetivos espirituais sadios, porque devemos sempre lembrar da 

lei de afinidade espiritual. 

  
 

Desdobramento na Bíblia 

Na bíblia existem várias referências simbólicas sobre desdobramento:  
- Ezequiel: cap. 3, vers. 14: "Então o espírito me levantou e me levou; e eu 

fui muito triste, no ardor do meu espírito..." 

- Apocalipse: cap. 1, vers. 10: "Eu fui arrebatado em espírito no dia do 
Senhor..."  
- São Paulo; Segunda Epístola aos Coríntios: cap. 12, vers. 2 à 6: "Conheço 

um homem em Cristo que, há catorze anos, foi arrebatado até o terceiro céu, 
e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, 

as quais não é lícito ao homem referir." 

 
 

Desdobramento e responsabilidade 

 
É inviável e desaconselhável a prática do desdobramento sem o 
conhecimento do processo de saída do corpo físico, bem como sem o estudo 

prévio dos habitantes e situações extrafísicas e das leis sutis regentes em 
todas as dimensões. Como por exemplo, o carma e a sempre lembrada Lei: 

“Semelhante atrai semelhante”. É necessário estudo paralelo da teoria e da 
prática, unindo inteligência, sentimento, intuição, ética, disciplina, 
responsabilidade e maturidade.  

É muito importante lembrar que um dos principais objetivos do 
desdobramento é prestação de assistência extrafísica. O desdobramento não 

deve ser encarado como fuga dos problemas da vida. 

  
 

Euforia Extrafísica 

 
Muitas vezes, por falta de experiência durante o desdobramento, é gerada 
forte atividade emocional. O estímulo emocional gera uma descarga 

energética que acaba fluindo pelo cordão de prata para o corpo físico, e, por 
repercussão vibratória, acelera os batimentos cardíacos, gerando dessa 

maneira, atividade fisiológica correspondente à vigília física. Esta reação que 
é gerada em fração de segundo, faz com que o cordão de prata puxe, 
rapidamente, o corpo astral para dentro do corpo físico. 

  
 
 



 
 

 
 

Desdobramento assistido 

Durante todo o desdobramento os guias estão presentes, assistindo e 

orientando o ser desdobrado, mesmo que não possa ser percebido. Na 
maioria das vezes estão intangíveis. 

Mesmo que o ser desdobrado não os perceba, devido as suas energias 

demasiado sutis, eles estão lá, observando e conduzindo-o sutilmente. 
Praticamente não há desdobramento sozinho, já que os orientadores estarão 

observando o ser desdobrado onde quer que seja. 

 
Desdobramento do corpo mental 

O corpo mental é o veículo no qual a consciência se manifesta no plano 

mental, o corpo mental interpenetra o corpo astral. O meio de comunicação 
nesse plano é pensamento a pensamento. 

O corpo mental é ligado ao corpo astral através de um conduto energético 
bastante sutil denominado “Cordão de ouro”. 

O desdobramento mental ocorre quando o corpo mental se projeta para fora 

da cabeça astral diretamente para o plano mental, isso pode acontecer de 
duas maneiras. 

1) O corpo mental se desdobra em um só estágio, deixando o corpo astral no 

interior do corpo físico. 

2) O corpo mental se desdobra em dois estágios: no primeiro, se desdobra 
com o corpo astral para fora do corpo físico, no segundo, se desdobra para 

fora do corpo astral, deixando-o flutuando nas proximidades do corpo físico 
ou em alguma dimensão do plano astral.  



 
 

 
 

 

O corpo mental (sem forma antropomórfica) desdobrando-se para fora da 

cabeça astral do corpo astral que, por sua vez, flutua no ar, acima do corpo 
físico. 

Características básicas de candidatos a Desdobramento 

Para que a experiência fora do corpo se torne sadia e de grande relevância 

para a evolução do ser, é necessário, para quem se candidate a esta tarefa, 
almejar certas qualidades, atitudes para que aquilo que pode ser um bem 

não se torne motivo de queda. 

O candidato ao desdobramento deve ser portador de uma vontade 
inquebrantável, pois não existe nenhuma forma de evolução espiritual 

baseada na preguiça; é necessário que a idéia de se desdobrar seja um 
pensamento diário, um hábito. 

É muito importante compreender que desdobramento não é turismo extra 
físico nem brincadeira para espiritualistas ociosos e irresponsáveis. 

A coerência mostra-se como fator decisivo para o bom aproveitamento da 

experiência, necessária coerência no cotidiano. Alguém incoerente na vida 
física, também será incoerente na experiência extra-física. 

Altruísmo; porque vale mais um materialista altruísta do que um alguém que 

se desdobra no mundo extra-físico e é egoísta. 

Ter prioridades. Pois muitos querem desenvolver suas potencialidades 
espirituais, mas estão mais interessados no desfecho de sua novela predileta, 

no que aconteceu com o carro do vizinho do que com o desenvolvimento da 
própria consciência. 

Conhecimento sobre o assunto, leitura freqüente de livros a respeito do 

assunto, procurando penetrar o, tanto quanto possível, nas questões técnicas 
e morais que envolvem o assunto, visando o aprimoramento da faculdade. 

Ética, sempre fundamentada nos ensinamentos do mestre Jesus. 

Equilíbrio emocional. Quanto maior for seu equilíbrio emocional na vida física, 

maior será sua lucidez fora do corpo. 

Persistência.  
Honestidade consigo mesmo, com suas convicções; É importante responder 
à seguinte pergunta: 

Qual é o real objetivo ao tentar desdobrar-se conscientemente para fora do 

corpo físico? A resposta para esta pergunta encerra em si mesmo a chave 
para o êxito ou o fracasso no desdobramento. 

Objetividade; nunca desistir dos objetivos espirituais. 



 
 

 
 

Higiene física e mental. Diz um velho ditado chinês: “Um corpo sujo sempre 

abriga uma alma imunda”; e um outro: “Uma mente suja sempre abriga 
pensamentos imundos”. 

Paciência!!!  

Respeito por todas as criaturas. Não estamos acima de ninguém, os irmãos 
que se encontram na esfera extra-física, em situação desfavorável, são 

nossos irmãos em Deus e merecem todo o nosso carinho e amparo. O segredo 
para se ter uma experiência extracorpórea saudável durante o sono é sempre 
estar munido da força básica e poderosa do universo que é o amor. 

Ter uma vida lúcida. 

Com relação a aquisição de conhecimento para esta tarefa vamos observar o 

que diz André Luiz em “Mecanismos da Mediunidade”. 

“Cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se 
vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque segundo a lei do 

campo mental, cada espírito somente logrará chegar, do ponto de vista da 
compreensão necessária, até onde se lhe paire o discernimento”.  

Podemos observar a partir das palavras de André Luiz que os vôos da alma 
estão delimitados pela sua compreensão. É da lei também que não haja 
desperdício na economia cósmica, portanto não seria correto expor o espírito 

a paragens das quais não teria compreensão, e, sendo assim, não tendo 
aproveitamento algum no caminho evolutivo do ser. 

 

 
Rememoração e Lucidez das experiências vividas: 

      Algumas pessoas têm uma maior predisposição para rememorar as 

experiências fora do corpo. Isso se deve a cursos pré-reencarnatórios 
realizados por estes no plano extrafísico, ou até mesmo em reencarnações 
anteriores, nos quais desenvolveram seu potencial anímico mediúnico, 

através de processos iniciáticos de escolas de esoterismo da antiguidade, 
principalmente no antigo Egito e nas antigas academias espiritualistas da 

China e da Índia. 

Observemos agora as questões fisiológicas que impedem uma boa 
rememoração das experiências extrafísicas: 

O problema está no cérebro, nas ligações entre o tálamo que se localiza na 

parte posterior do cérebro e as regiões corticais. 

O tálamo é o ponto que permite que a criatura conscientize as sensações 
recebidas pelo córtex, de modo que é responsável pela conscientização dos 
fatos; recebe os pulsos nervosos do córtex e transmite-os a consciência da 

criatura, podendo, porém, ser isolado, para que não atinja a consciência. 
Durante o sono essa ligação entre o tálamo e as regiões corticais é isolada, o 

que impede que tenhamos a rememoração perfeita dos fatos ocorridos 
durante o sono. 



 
 

 
 

Vejamos o que diz a respeito Carlos Torres Pastorino na obra “Técnica da 

Mediunidade”.  
“Se o corpo astral se afasta do corpo físico, vive sua própria vida 

independente, se o que vive se comunica ao tálamo, este pode comunicá-lo, 
ao despertar, ao córtex, e a pessoa se recorda do que viveu realmente.” 

Além do que já foi citado, podemos ainda observar o quesito autorização, que 

se obtém ou não das esferas superiores para rememoração dos fatos 
ocorridos nos planos extra-físicos, levando em consideração a repercussão 
que isso terá na vida da pessoa. Auxiliará ou prejudicará o processo evolutivo 

em curso? 

 
Destino do ser desdobrado 

Em primeiro lugar é necessário possuir um corpo astral adequado, que por 

ser o corpo emocional, é quase desnecessário dizer que o bom funcionamento 
deste corpo depende do nosso equilíbrio emocional. Isso só ocorre quando 
mantemos este veículo limpo, ou seja, sem plaquetas emocionais densas, 

abastecido de grande capacidade energética. 

Um corpo astral em péssimo estado pode trazer riscos a integridade espiritual 
pois, estando em desequilíbrio, será atraído por correspondência de 

freqüência (sintonia) para o plano extra físico denso (Umbral), o que pode 
acarretar em perda de energia e (ou) trauma emocional. 

É sempre bom lembrar que um corpo astral em situação X será atraído para 

uma dimensão X correspondente. 

Portanto, é imprescindível uma avaliação do contexto emocional-energético 
e, dentro do possível, descobrir os pontos fracos e ajustá-los, equilibrá-los. 

Vejamos o que diz a esse respeito o espírito André Luiz na obra “Evolução 

em dois mundos”. 

- “Durante o sono, a mente suscetível a influenciação dos desencarnados, 
que evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe 

filtram da aura, ofertando-lhes auxílio eficiente quando se mostre inclinada a 
ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe 
sugestões infelizes quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, 

adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a 
estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se 

entregam a temíveis contratos com as forças sombrias.” 

- “O corpo espiritual acompanha, de inicio, o impulso da corrente mental que 
por ele extravasa”. 

E o mesmo autor na obra “Mecanismos da Mediunidade” 

“...Nesse estágio evolutivo permanecem milhões de pessoas – representando 

a faixa de evolução mediana da Humanidade, rendendo-se, cada dia, ao 



 
 

 
 

impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram, 

mecanicamente, entrando, fora do indumento carnal, em sintonia com as 
entidades que se lhe revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto 

na ação deletéria do mal, entretecendo-se-lhes o caminho da experiência que 
lhes é necessário a sublimação no porvir.” 

E logo em seguida, 

“Desdobrando-se, no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria 

concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os 
objetivos que se casam com o seus interesses evidentes ou escusos.”  
 

Desdobramento e música 

Existem alguns tipos de músicas, que também são utilizadas para 
relaxamento, que induzem o cérebro a produzir ondas alfa, que estão 

relacionadas com o relaxamento e a criatividade (intelectual, artística ou 
espiritual) da pessoa e que, em alguns casos, pode facilitar o desdobramento, 
pois favorecem a soltura energética dos veículos de manifestação.  

 
Desdobramento e Alimentação: 

 

Baseado em pesquisas realizadas a este respeito e à própria experiência, o 
fato da pessoa comer determinado tipo de alimento não determina maior 

facilidade ou dificuldade para desdobrar-se. 

Por exemplo, não seria correto afirmar que uma pessoa que não come carne 
vermelha terá maior facilidade de desdobrar-se, ao passo que uma pessoa, 
que nutre-se de carne vermelha, terá maior dificuldade para desdobrar-se. 

A minha alimentação contém carne vermelha e derivados, nem por isso deixei 
de vivenciar experiências extracorpóreas com lucidez. 

Devemos prestar atenção no que vamos ingerir, algumas horas antes do sono 
físico. Isso sim pode fazer a diferença. 

Não é recomendado alimentar-se duas horas antes de deitar, pois qualquer 
alimento seja carne ou arroz, ou feijão, provocará atividade digestiva e isso 
sim pode ser um empecilho para quem deseja desdobrar-se, pois o corpo, 

em atividade digestiva ou qualquer outro tipo de atividade, dificulta o 
afrouxamento dos liames energéticos que o prendem aos corpos sutis. 

Desdobramento e drogas 

Há muitos pacientes que tiveram experiências fora do corpo, durante uma 

intervenção cirúrgica. Há muitos relatos em livros especializados no assunto. 
A ação do anestésico faz com que o metabolismo do corpo caia provocando 
o deslocamento do corpo astral. 



 
 

 
 

Drogas como a maconha, cocaína, heroína, o haxixe, o crack, o LSD entre 

outras drogas pesadas, também podem provocar desdobramentos. Mas, 
nesta modalidade, há o agravante de que espíritos desencarnados doentes, 

viciados na energia dessas drogas, se aproximarão dessa pessoa desdobrada 
(por sintonia energética) com a finalidade de vampirizá-la. 

Importante frisar também que aqueles que pretendem desdobrar-se não 

abusem da utilização de alcoólicos, pois há muitos alcoólatras desencarnados 
os esperando para transformá-los em taças vivas! 

“Todo o exagero, físico ou espiritual leva ao desequilíbrio da alma”  

Assistência extrafísica: 

O valor da consciência está claramente delineado no serviço desinteressado 

que se possa prestar à coletividade física e extrafísica. 

Mediante processos específicos de transmissão de energia, os trabalhadores 
extra físicos usam o ser desdobrado como doador de energia para pessoa 
enferma (na maioria das vezes já desencarnadas e sem se aperceberem 

disso).  
 

Os enfermos desencarnados, muitos deles portam no corpo espiritual 
energias densas, oriundas de desequilíbrios variados, na existência terrestre. 
Além disso, como o corpo astral reflete fielmente o que a consciência pensa 

e sente, as formas mentais engendradas pelo pensamento negativo aderem 
a sua aura, gerando com isso sérios bloqueios espirituais que mantém a 

entidade agregada vibratoriamente aos níveis extra físicos mais densos, ou 
como, acontece comumente, no campo energético da própria crosta 
terrestre.  

 
Mediante a isto, os trabalhadores espirituais utilizam as energias da pessoa 

desdobrada, pois estas também manifestam, na maioria das vezes, energias 
densas que são compatíveis com as energias dos enfermos extra físicos. 

Então os trabalhadores espirituais utilizam as energias densas do cordão de 
prata do projetor e de seu duplo Etérico ligado ao corpo. 

Vejamos mais uma vez o que diz a esse respeito André Luiz na obra “No 
mundo maior”. 

- “A libertação pelo sono é o recurso imediato de amparo fraterno. A princípio, 

recebem-nos a influência inconscientemente; em seguida porém, fortalecem 
a mente, devagarinho, gravando-nos no concurso da memória, apresentando 

idéias, alvitres sugestões, pareceres e inspirações beneficientes e salvadoras, 
através de recordações imprecisas”. 

E mediante a isso André Luiz comenta a respeito da oportunidade que 

significa ter essa faculdade desenvolvida: 

“Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados 
aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem 



 
 

 
 

de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de 

candidatos a luz íntima, convocados a preparação intensiva para incursões 
mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam noção do sublime 

ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão 
dos valores eternos? Marchariam desassombrados para frente, ou 
estacionariam ao contato dos primeiros óbices, no esforço iluminativo?”  

 
“Enquanto vossa organização fisiológica repousa a distância, exercitando-se 

para morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e 
a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida”.  
 

Mediante a pesquisa realizada, é possível observar que o Desdobramento, 
mais do que qualquer outra coisa, é uma oportunidade de nos melhorarmos 

e servirmos ao bem, beneficiando todos os necessitados nas zonas física e 
extrafísica, conforme a capacidade de quem esteja na tarefa em curso.  
É impossível não perceber que a utilização desta faculdade, bem como de 

todas as outras que o Pai nos concede, deve ser administrada com extremo 
bom senso, afim de que a oportunidade não se torne motivo de queda, 

sempre tendo como base das nossas ações o ensinamento do magnânimo 
MESTRE, “amai-vos uns aos outros como EU vos amei”. Ou seja, amar 

incondicionalmente, de forma que possamos sublimar tudo o que nos foi 
dado, até mesmo porque Ele também deixa a advertência. “Aquele que não 
tem, até o que pensa ter lhe será tirado”. Portanto, devemos ter as nossas 

mentes em qualquer circunstância, sempre voltadas para o bem de todos 
sem exceção. 

O desdobramento exige prudência, pois nos coloca diretamente em contato 

com o mundo dos espíritos, onde não há máscaras, e ninguém poderá 
transgredir a Lei de afinidade espiritual, assim, aquele que se candidatar ao 
desenvolvimento desta faculdade necessita primeiramente observar-se, 

melhorar-se, corrigir-se o melhor possível, para não tornar o que poderia ser 
imensamente produtivo em um oceano de desacertos. 

O Mestre também disse. “Aquele que faz a vontade do meu Pai é meu 

irmão”. Estejamos sempre orientados para o bem que permitirá que sempre 
sejamos amparados pelo Mestre. 

O conhecimento nada pode perto de tudo que o AMOR pode! 

Porque, quando um irmão está no cume da dor, do remorso, do flagelo, 

nenhuma técnica, nenhuma faculdade, nada é mais poderoso e eficaz do que 
o AMOR que JESUS nos ensinou. 

Pesquisa realizada por Leandro Brancher de Oliveira 
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1. André Luiz – Francisco Cândido Xavier (Nos domínios da Mediunidade), 
FEB.  

2. André Luiz – Francisco Cândido Xavier (Mecanismos da Mediunidade), FEB.  
3. André Luiz – Francisco Candido Xavier (No Mundo Maior), FEB.  
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ESCOLHA DA MISSÃO 

O Espírito Odilon Fernandes deixa considerações importantes sobre o 

assunto: 

  

Todos os médiuns têm uma missão a cumprir e toda missão é importante. 

A missão do médium, seja qual for o seu grau de mediunidade, é a de ser 

intérprete dos Espíritos, mantendo acesa a chama da fé na Imortalidade. 

Ninguém se habilita a uma tarefa – digamos – maior, se não desempenha 
com dedicação os encargos considerados menores. 

Os médiuns investidos de missão especial, geralmente não têm consciência 
definida sobre o trabalho que lhes cumpre desempenhar. 

(...) Os verdadeiros missionários fogem ao elogio e reconhecem a sua 
pequenez ante a magnitude da causa a que servem. 

(...) Os médiuns devem limitar-se a cumprir o seu papel, empenhando nisso 
o melhor de seus esforços, conscientes de que estarão sendo os maiores 

beneficiados, consoante a máxima evangélica: “É mais bem-aventurado dar 
que receber”. 

Ninguém se queixe de suas lutas. 

A mediunidade é um caminho para os Cimos, mas não é o único. 

Outros companheiros, noutros setores das atividades humanas, estão 

fazendo mais e melhor, sem serem médiuns... 

O que destaca a mediunidade é a direção que se lhe dá. 

Os alicerces de uma casa, embora estejam enterrados, é que lhe garantem 
as estruturas. 

Médiuns existem que passam pela Terra quase que em completo anonimato, 

mas ante os olhos de Deus são verdadeiros missionários do Bem. 

Outros estão sempre em evidência, todavia assemelham-se, infelizmente, às 
flores artificiais: são belas, enfeitam o ambiente, mas não têm 

perfume... [3]   

         

Dessas palavras, podemos afirmar que, mais importante que ser médium é 
ser bom. Se o médium não age por amor e não pratica a benevolência com 

desprendimento e devotamento, o dom mediúnico pouco lhe valerá perante 
a própria existência e a sua imortalidade. 



 
 

 
 

         

O medianeiro – e o espírita de uma maneira geral – é uma pessoa como as 

demais. O que os diferencia, se é que algo os diferencia, é uma mais dilatada 
responsabilidade pelos conhecimentos adquiridos, principalmente quanto aos 

mecanismos da lei de causa e efeito e, consequentemente, um maior dever 
em servir. Assim, a mediunidade lhe representa uma abençoada 

oportunidade de trabalho e de reforma interior, porque, geralmente, suas 
dívidas são bastante grandes frente às leis divinas. Mas, ao se conscientizar 
de suas limitações, mais facilmente se consagrará à sua incumbência de 

forma consciente e responsável, ao passo que, convencido acerca de suas 
habilidades, com a mesma facilidade se exporá a sérios desequilíbrios, 

complicando-se ainda mais perante si mesmo. 

         

No entanto, ao lado de possíveis esforços e lutas, mediunidade é também 
muita alegria. O medianeiro que serve com simplicidade, que não reclama da 
rotina das reuniões, que não reivindica atenção especial, que não se melindra 

e que honra com os seus compromissos, experimenta um júbilo íntimo tão 
intenso, que o galgar de planos mais elevados de sensibilidade e emoção se 

torna uma realidade constante. 

         

Como que a complementar as palavras de Fernandes, o Espírito Hammed 
ressalta: 

  

A mediunidade é fenômeno inerente ao processo evolutivo; faz parte da 

condição natural de todos os seres humanos. Não se pode impedi-la, pois seu 
desenvolvimento vai continuar independentemente de nossos medos, ilusões 

e incredulidade. 

(...) A mediunidade está intimamente ligada à vocação, aptidão, realização, 
criatividade, espontaneidade, e desvinculada de qualquer obrigação ou 

pressão autoimposta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FORÇA DA INDIA 

 

Índia um país milenar de muitas crenças e histórias, tradições e castas, mas 
principalmente o berço da Cultura e Tradição Cigana, que está pelas guerras 
e lutas deixam suas terras, e levam consigo o conhecimento que atravessou 

as gerações. 

Estes Ciganos nossos Ancestrais nos trazem hoje, o gosto pela música, e pelo 
belo, a força da resistência e em superar qualquer dificuldade imposta. 

A beleza em um um olhar profundo, a ordem estabelecida na vida. 

E nos deixaram também a Astrologia e a Quiromancia, as mancias do estudo 

da vida nos astros e nas mãos, literalmente nas mãos. 

A vidência desenvolvida através das mais velhas para as mais novas, a 
Curandeiria, estudo dos Cristais e Ervas, e a Ayverda, medicina da alma. 

As roupas coloridas e a felicidade de viver um dia de cada vez. 

O contato com os 4 elementos, a força da Magia. 

As iniciáticas dentro do caminho da vida. 

E por fim nos deixaram em cada um o Sacerdote vivo, e o Oraculo que vive 
e fala através de nós, a conexão clara e plena que nos auxilia para cumprir 
nosso caminho, estabelecido através da senda espiritual e que agora temos 

a oportunidade de acertar nosso caminho ao encontro da Alma em Plenitude. 

 

Ancestralidade amiga, me auxilie nesta jornada, para cada passo dado eu 
continue a minha jornada no cumprimento da missão. 

 

Que assim seja, assim se faça. 

 

 

 

 

 


