Vattenfallet, En helig plats för läkning
* med Entitet hänvisas till de ljusvarelser som inkorporerar Medium João.
Tid för besök: 06.00- 17.30
Alla ska lämna Vattenfallet innan 17.30.
Var vänlig respektera fullständig tystnad i hela området.

Regler
 Alla måste ha särskild Tillåtelse av Entiteten* att gå dit:
 Muntlig tillåtelse innebär ett (1) besök
 Skriftlig tillåtelse innebär det antal besök som står på lappen som Entiteten ger
dig. Dessa kan du dela med andra som går i ditt sällskap.
 Ditt första besök till Vattenfallet ska ske i sällskap av en godkänd Casa guide.
 Du får aldrig gå ensam till Vattenfallet, för säkerhet och för att hålla energin i
området. Själva fallet går man in i ensam medan sällskapet väntar i bön vid
triangeln.
 Kvinnor och män ska gå var för sig. Gifta par och familjer kan gå tillsammans
enbart om de har ett specifikt tillstånd av Entiteten.
 Ingen får gå in i fallet naken.
 Inga ritualer. Detta inkluderar att ta/klappa på vissa träd, mässande, sång,
knäböjande, meditation osv. Inga ljus eller rökelser och inga offer får göras eller
altare skapas.
 Inga inspelningsapparater. Inga foton, videos, ljud eller andra former av
upptagningar.
 Ingen tvål, lotion, oljor eller andra produkter vid vattenfallet.
 Lämna ingenting och ta inte bort någonting i hela Vattenfallets område, detta
inkluderar stenar, kristaller, blommor eller andra objekt samt vatten från
vattenfallet. Vänligen ta med dig skräp och kvarglömda saker därifrån.
 Efter en andlig operation ska du vänta minst 72 timmar (3 hela dagar) innan du
besöker Vattenfallet och du måste åka taxi till och från området under en hel
vecka.

Proceduren
 Var vänlig och behandla denna heliga plats med största respekt i tanke och
handling. Var i total tystnad under behandlingen. Vänligen, inga högljudda
reaktioner till det kalla vattnet.
 Stäng grinden bakom dig när du går ner till Vattenfallet och lämna grinden öppen
när du lämnar det. Vänta tills andra har lämnat fallet om grinden är stängd.
 Gå tillsammans med andra mindre grupper av samma kön som väntar.
Lämna aldrig någon ensam i Vattenfallet.
 Be en tyst bön när du kommer ner till området och be Entiteterna hjälpa dig.
 Bilda kö i närheten av Vattenfallet, efter den sista bron.
 Gå med försiktighet in i Vattenfallet och håll dig hela tiden i räcket.
 Hela besöket till Vattenfallet ska inte överstiga 2 minuter.
Ta två snabba avsköljningar i fallet – några sekunder för rening och några
sekunder för att ta emot den energi du behöver och lämna sedan området.
 Be en tyst, snabb bön av tacksamhet medan du lämnar området, efter att du
passerat över bron, som avslutning på ditt besök i Vattenfallet.

