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Transcrição Ritual Exu do Ouro
Você vai precisar:
• 01

Vela Amarela, ou Branca;
copo com um pouco de cachaça (curtido no carvalho preferencialmente)
• 01 moeda de R$ 1,00
• 01 incenso de sua preferência
• 01 caderno e caneta
• 01

O ritual pode ser feito dentro de casa, junto do seu altar doméstico se
tiver, ou em uma mesa. Também pode ser feito fora de casa se assim
preferir, é importante que não seja no chão apenas. Quarto não é indicado, mas se essa for sua único opção, faça.
Coloque a cachaça no copo, ofereça a força de Exu do Ouro!
A moeda coloque dentro do copo com a bebida.
Acenda a vela junto e o incenso.
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Leia a Evocação Exu do Ouro em voz alta e com muita atenção,
repita 3 vezes se sentir necessidade, isso pode ajudar a reforçar esta
ancoragem.
“Divino Criador neste momento me curvo à Vossa Criação
e Vossa Imanência presente em tudo e em todas as coisas
deste Universo e peço permissão para acessar Vosso
mistério. Divina Mãe Oxum, Mistério da Criação, Senhora do
Amor Divino eu vos evoco e peço licença para acessar vossa
esquerda. Divino Trono Guardião do Ouro, eu vos evoco e
peço que me acolha em vossa dimensão, vibração e mistério.
Permita-me ser parte do seu fluxo e poder para que desperto
em Consciência eu possa nesta realidade ser um operador
do despertar a minha volta. Para que de minha boca flua
palavras e vibrações de construção, harmonia e solução.
Que minha ações inspiradas por vossa emanação concretize
a prosperidade em minha vida e inspire os que me cercam.
Que minha vibração e meu magnetismo se mantenha
ancorado em vossa fonte, para que jamais eu represe seu
fluxo e possa sempre partilhar de vossa magia em tudo que
sou, faço, penso, verbalizo e realizo. Em vossa presença
meu espírito é ouro reluzente! Em vossa manifestação minha
mente é fonte abundante! Em vossa atuação meu coração
é amor, perdão e harmonia! Em vossa concretização meu
corpo é saúde e potência! Minhas reverências, Exu do Ouro,
Guardião da Prosperidade, eu lhe saúdo! Laroyê Exu do
Ouro, Exu do Ouro Mojubá! Laroyê Exu do Ouro, Exu do
Ouro Mojubá! Laroyê Exu do Ouro, Exu do Ouro Mojubá!”
Após ativar esta firmeza para a Falange Exu do Ouro, no caderno
escreva:
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CARTA PARA MIM
Escreva uma carta para você, apontando seu momento atual tentando ser mais detalhado possível, considere as coisas que não
estão boas, também enfatize o que está bom.
• Como

está sua vida financeira e como gostaria que estivesse.

• Como

está sua vida amorosa e como gostaria que estivesse.

• Como

está suas amizades e como gostaria que estivesse.

• Como

está sua vida religiosa, comunitária, espiritual e se gostaria
que estivesse diferente como?
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Enfim, aponte tudo que achar importante ou intuitivamente passar pela
sua mente.
Ao final responda:
• Diante

estas realidades ruins, o que você tem feito para mudar?

• Escolha

1 questão destas que na sua escala de importância é a
maior. O que você pode fazer hoje para melhorar 10% isso?

• Como
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você está se sentindo agora?

• Existe

alguma sensação e intuição que aconteceu durante a firmeza que você considera importante registrar aqui?

• Comente

com 2 pessoas de sua confiança que você está participando da Semana Gratuita Exu do Ouro e apenas ouça sem
julgamento o que elas vão dizer.

• Se

for dúvidas responda somente o que sente segurança em fazer
e em momento algum permita uma discordância virar autodefesa ou
discussão.

Depois de concluir a atividade acima, transcreva aqui como foi o resultado.
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OBSERVAÇÕES:
 Repita esse ritual mágico religioso nos 5 dias da Semana Exu do
Ouro.
 Troque a cachaça, o incenso e a vela todos os dias.
 Descarte a cachaça na pia.
 Descarte o resto da vela em lixo comum.
 Utilize a mesma moeda todos os dias.
 Ao final da Semana Exu do Ouro terá a indicação no áudio do
Dia 5 sobre o que fazer com a moeda.
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