VANNFALLET, en hellig plass for heling
* med Entiteter menes de lysvesener som inkorporerer Medium Joao.
Tid for besøk: 06.00 - 17.30
Alle må forlate Vannfallet innen 17.30
Vennligst respekter absolutt stillhet i hele området.
Regler
• Alle må ha spesiell Tillatelse av Entitetene* til å gå dit.
• Muntlig tillatelse betyr ett (1) besøk.
• Skriflig tillatelse betyr det antall besøk som står på lappen som Entiteten gir deg.
Disse kan du dele med andre som du er sammen med.
• Ditt første besøk til Vannfallet skal skje sammen med en godkjent Casa guide
• Du skal aldri gå alene til Vannfallet, for din egen sikkerhet og for å holde energien i
området. Men man går alltid inn i fossen alene, mens de andre venter i bønn ved
triangelet.
• Kvinner og menn skal gå hver for seg. Gifte par og familier kan gå sammmen hvis de
har fått spesiell tillatelse av Entiteten.
• Ingen skal gå naken inn i Vannfallet.
• Ingen ritualer. Det betyr å ta/klappe på spesielle trær, å messe/chante, synge, knele,
meditere osv. Ingen lys eller røkelse og ingen offringer skal gjøres eller kreere alter.
• Ingen innspillingsapparater. Ingen foto, video, lyd eller andre former for opptak. Ingen
såpe, lotion, oljer eller andre produkter ved Vannfallet.
• Legg ingenting igjen og ta ingenting med deg fra Vannfallets område, dette
inkluderer stener, blader, krystaller, blomster og andre objekt også vann fra Vannfallet.
Vennligst ta med deg søppel og gjenglemte ting derfra.
• Etter en åndelig operasjon må du vente minst 72 timer (3 hele dager) før du besøker
Vannfallet og du må ta taxi både til og fra området hele uken etter.
Prosedyren
• Vennligst behandle dette hellige sted med største respekt i tanke og handling. Vær i
absolutt stillhet under behandlingen. Ingen høylydte reaksjoner til det kalde vannet.
• Lukk porten etter deg når du går ned til Vannfallet og la porten være åpen da du går der
fra. Vent til de andre er ferdig hvis porten er stengt.
• Gå sammen med andre mindre grupper av samme kjønn.
• La aldri noen være alene i Vannfallet.
• Be en stille bønn når du kommer ned til området og be Entitetene hjelpe deg.
• Lag en kø i nærheten av Vannfallet, etter den siste broen.
• Vær forsiktig da du går inn i Vannfallet og hold deg i rekkverket.
• Hele besøket i Vannfallet skal ikke overstige 2 minuttter.
Ta to raske avskyllinger i fossen - noen sekunder for renselse og noen sekunder for å ta
imot den energien du behøver og så forlater du fossen.
• Be en stille, rask bønn i takknemlighet mens du går fra området, etter du har passert
over broen, for å avslutte ditt besøk i Vannfallet.

