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Pergunta: Quando estamos numa reunião como esta, concentrados, o fato de alguns médiuns cruzarem as
pernas, isto pode dificultar no trabalho desta casa?
Resposta: Pra quem é iniciante e não tem o domínio sobre o seu corpo, isso é mais um obstáculo. Basta te
dizer que o invólucro carnal, ele obedece a determinadas leis de fluxos e refluxos. O próprio sangue, ele tem
locais onde é descendente da parte superior para partes inferiores do corpo. O inverso também é
verdadeiro, que alguns veículos arteriais, eles só manejam o fluxo sanguíneo na forma ascendente. Bem
sabes tu que a válvula do coração, ela é dividida em dois campos que se subdividem em quatro, cada um
deles tem um direcionamento de fluxo, que faz com que tudo se equilibre. Todo fluxo se equilibre em todo
corpo.
Se o teu corpo, que é um instrumento primário, obedece a todas essas leis, o fluxo de energia também
obedece. Basta dizer-vos que, assim como o líquido sanguíneo irriga todas as partes do corpo, o fluxo de
energia também obedece a essa lei. Se tu cruzas as pernas, dobra um braço, aprisiona parte do corpo, esse
fluxo vai ter dificuldade de transitar por esta parte que está presa e em sendo assim, outros órgãos vão
sofrer ou trabalhar mais forçado pra que este líquido chegue ao último recanto do seu corpo.
O fluxo de energia também o é. Mas pra aquele que já tem a consciência espiritual, o cruzar de pernas
pouco vai influir na irrigação da energia pelo seu períspirito que vai refletir sobre o seu corpo. Mas pra
quem estar ainda nos primeiros passos, necessário se faz se colocar em uma posição em que todo corpo se
sinta confortável, se sinta receptivo, se sinta livre para não causar nenhum incômodo, nenhum desequilíbrio
físico, para que sua alma e seu espírito possam trabalhar harmonicamente com o corpo. Você tem mais
alguma dúvida?
Não.
Tem. Os chacras que você se refere, eles têm um alinhamento perfeito com o centro do invólucro carnal.
Toda vez que a energia, ela dificulta em chegar a todos eles, você se desequilibra e isso poderá refletir em
seu corpo material, assim como partes suas que trabalham mal refletem diretamente nesses chacras. É por
isso que os passes, uma das atuações principais dos passes, é justamente o realinhamento e o equilíbrio de
todos esses pontos energéticos do corpo. Se você estiver desequilibrada nesses pontos energéticos ou um
estar trabalhando em sobrecarga, isto reflete em seu corpo e vai se tornar num ciclo vicioso em seu espírito
também. É por isso que o instrumento carnal, ele deve ser bem tratado, bem cuidado.
Em sua ingestão alimentar sobre como você exercita e usa-o, porque ele é um instrumento que Deus lhe
deu, pra que você cumpra todas as suas missões, é sobre ele que vai refletir diretamente todos os seus
desequilíbrios. Então, não basta ser equilibrado mentalmente e tratar do seu instrumento de trabalho que é
o corpo de forma relapsa. É preciso sim, cuidar dele de forma equilibrada, de forma a que ele seja um
instrumento possante e fiel para os trabalhos que você vai realizar e eu não me refiro exatamente aos
trabalhos espirituais. Que muito trabalho que deve ser realizado, ele se transmuta em trabalhos materiais,
assistências, construções. O trabalho intelectual, tudo isso, em conjunção com a missão espiritual.

