Vesiputous, pyhä parannnuspaikka
Entiteetti tarkoittaa valo-olentoa, joka työskentelee Meedio Joaon kautta.
Vierailuaika: 06.00 – 17.30
Kaikkien tulee poistua vesiputousalueelta ennen klo 17.30
Ole ystävällinen ja kunnioita täydellistä hiljaisuutta koko alueella

Ohjeet
*Kaikilla pitää olla erityislupa Entiteetiltä voidakseen mennä putoukselle:
*Suullinen lupa tarkoittaa (1) yhtä käyntiä
*Kirjallinen lupa tarkoittaa sitä kpl määrää käyntejä, jonka Entiteetti antaa sinulle. Näitä voit jakaa
myös muille, jotka ovat seurassasi.
*Ensimmäinen käynti vesiputouksella pitää tapahtua jonkun hyväksytyn Casa oppaan( Casa
guide) kanssa.
* Et saa ikinä mennä yksin vesiputoukselle turvallisuutesi ja energian ylläpitämiseksi alueella. Itse
vesiputouksen alle menet yksin sillä aikaa kun seuralaisesi ovat rukouksessa kolmion vieressä.
*Miehet ja naiset käyvät erikseen. Avioparit ja perheet voivat käydä yhdessä ainoastaan, jos
siihen on erityislupa Entiteetiltä.
*Kukaan ei saa mennä vesiputoukselle alasti.
*Ei mitään rituaaleja. Tarkoittaen puiden taputtelua, messua, laulamista, polvistumista,
meditaatiota ym. Ei kynttilöitä, ei suitsukkeita, ei uhreja tai alttaria.
*Ei nauhoituslaitteita. Ei valokuvausta, videointia, äänitystä tai muita äänitteitä.
*Ei saippuaa, voiteita, öljyjä tai muita tuotteita vesiputoukselle.
*Älä jätä mitään, äläkä ota mitään pois koskien koko vesiputousaluetta mukaan lukien kiviä,
kristalleja, kukkia tai muita esineitä ja vettä vesiputouksesta. Ole ystävällinen ja ota mukaan omat
roskasi ja sinne unohtuneet tavarat.
*Henkileikkauksen jälkeen pitää olla vähintään 72h ( 3 kokonaista päivää) ennen kuin voit vierailla
vesiputouksella ja sinun tulee tehdä se mennen tullen taksilla viikon ajan leikkauksen jälkeen.

Toimenpide
*Ole ystävällinen ja käyttäydy suurella kunnioituksella ajatuksin ja teoin tätä pyhää aluetta
kohtaan. Ole täyshiljaisuudessa hoidon aikana. Ole ystävällinen ja vältä kovaäänisiä reaktioita
kylmää vettä kohtaan.
*Sulje veräjä takanasi kun astut vesiputoukselle ja jätä veräjä auki kun poistut sieltä. Jos veräjä on
kiinni, odota kunnes muut ovat poistuneet alueelta.
*Mene yhdessä muiden pienryhmien ja samaa sukupuolta olevien kanssa, jotka odottavat pääsyä.
Älä ikinä jätä ketään yksin vesiputoukselle.
*Kun saavut alueelle, rukoile hiljaa ja pyydä Entiteettejä auttamaan sinua.
*Muodosta jono vesiputouksen lähellä, viimeisen sillan jälkeen.
*Kävele varovasti vesiputouksella ja pidä koko ajan kaiteesta kiinni
*Koko vierailu vesiputouksella saa kestää enintään 2 minuuttia. Ota kaksi nopeaa huuhtelua
veden alla - muutama sekunti puhdistukseen ja muutama sekunti vastaanottaaksesi energian. Sen
jälkeen jätä alue.
*Rukoile hiljainen ja nopea kiitosrukous sillan ylittämisen jälkeen päättääksesi vierailusi
vesiputouksella.

