Vandfaldet - et helligt healings sted
* Ved Entitet menes det lysvæsen/ højtstående spirituelle ånd, som er inkorporeret i Medium João

Besøgstid: kl. 6.00 – kl. 17.30
Alle skal forlade vandfaldet senest kl. 17.30.

Respekter venligst fuldstændig tavshed / stilhed i hele Vandfalds området.

Regler
 Alle må have særlig tilladelse af Entiteten* til at gå til Vandfaldet:
Mundtlig tilladelse indebærer ’et besøg og
Skriftlig tilladelse indebærer det antal besøg, der står på papiret, som Entiteten har
givet dig. Denne tilladelse kan du dele med andre, som er med i dit selskab.
 Dit første besøg til Vandfaldet skal være med en godkendt Casa guide.
 Gå aldrig alene til Vandfaldet, dels for at bevare energien i området og dels for en
sikkerheds skyld. Gå alene under Vandfaldet, mens de, der ledsager dig, venter i bøn
ved trekanten.
 Mænd og kvinder skal gå hver for sig. Gifte par og familier kan kun gå sammen, hvis
de har en speciel tilladelse af Entiteten.
 Ingen må gå nøgne under Vandfaldet.
 Ingen ritualer af nogen slags. Dette inkluderer at berøre bestemte træer, synge,
messe, knæle og meditation osv. Ingen brug af lys eller røgelse osv. Ingen ofringer eller
altre.
 Ingen indspilnings apparater. Ingen fotos, video, lyd eller andre former for optagelser.
 Ingen sæbe, lotion, olier eller andre produkter ved Vandfaldet.
 Efterlad ingenting og tag intet med dig fra hele Vandfaldsområdet, dette inkluderer
sten, krystaller, blomster eller andre objekter samt vand fra Vandfaldet. Tag venligst
med dig affald og glemte sager fra Vandfalds området.
 Efter en spirituel operation skal du vente mindst 72 timer (3 hele dage), inden du
besøger Vandfaldet, og du skal køre til vandfalds området i taxi en hel uge.

Procedure ved Vandfaldet
 Venligst behandl dette hellige sted med største respekt i tanke, ord og handling.
Bevar stilheden/tavshed ved hele den spirituelle behandling ved Vandfaldet. Kom
venligst ikke med høje lyde eller andre reaktioner, når du er under det kolde vand.
 Luk lågen efter dig, når du går ned til Vandfaldet og efterlad lågen åben, når du forlader
Vandfaldet. Vent til andre har forladt Vandfaldet, hvis lågen er lukket.
 Gå sammen med andre mindre grupper af samme køn, som venter i kø.
Efterlad aldrig nogen alene ved Vandfaldet.
 Bed en stille bøn, når du kommer til området og bed Entiteterne om at hjælpe dig.
 Dan en kø i nærheden af Vandfaldet - efter den sidste bro.
 Gå med forsigtighed ind under Vandfaldet og hold hele tiden fast i rækværket.
 Hele besøget til Vandfaldet må ikke vare mere end 2 minutter.
Tag to hurtige skyld under Vandfaldet og forlad så området – nogle sekunder til
renselse og nogle sekunder for at modtage den energi, du har behov for.
 Bed en stille hurtig bøn af taknemmelighed, mens du forlader området, efter du har gået

over broen, som en afslutning på dit besøg til Vandfaldet.

