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O IMPERIL
Por Mr. Lewis Keiser
GM - of Temple of the Holy Grail - THG
Nos níveis mais baixos da existência, os níveis astrais, etéreos, invisíveis, e inclusive no nível
físico, podemos ser afetados por influências provenientes do exterior, sejam forças astrais ou
pensamentos daninhos. Estas influências podem ferir-nos, porém não permanentemente, ou não para
sempre, se não temporalmente. Podem provocar-nos um contratempo e retardar um pouco nosso
progresso espiritual.
Na medida em que as pessoas evoluem no caminho espiritual tornam-se mais sensíveis a
outros planos de existência desenvolvendo seus sentidos físicos que por sua vez desenvolvem a
sentibilidade que é precisamente o que torna possível que seus sentidos físicos se unam à sentidos
mais evoluídos, sentidos astrais e mentais. Começam a sentir o exterior desde o seu próprio interior.
Esta evolução nos torna sensíveis em uma tríada superior, fazendo-nos mais vulneráveis aos
perigos do meio ambiente, às vibrações humanas, mentais e emocionais. É por isso que os discípulos
se retiravam para lugares isolados da sociedade, para poder realizar seus trabalhos e fugir da
contaminação humana.
Porém a humanidade tem mudado, devido a mudanças nas sociedades e a estes processos de
purificação e limpeza que requerem isolamento, que já foram realizados por muitos em outras vidas,
mas que agora trabalham no meio das multidões e não seguem o exemplo dos antigos Mestres. Este
método de trabalhar entre a humanidade foi praticado por nosso Mestre Jesus, que tocava nos
leprosos, comia entre às pessoas, etc.
Usando este método de viver e andar entre muitas pessoas como é o caso de viver em uma
área metropolitana, enfrentamo-nos com alguns perigos com os quais temos que aprender a conviver.
A palavra mais adequada que explica do que devemos nos cuidar é Imperil.
Aqueles que se tornam sensíveis podem se irritar muito facilmente e esta irritação é algo mais
do que um estado mental ou emocional, é também um estado astral e etérico.
No nível astral o Imperil provoca um acúmulo de cristais que se acumulam nos canais do
sistema nervoso, chakras ou centros psíquicos e se precipitam como uma substância parecida a um
fogo negro.
Quando se fixa nos canais dos chakras, começa a queimar a estrutura do corpo astral e etérico,
provocando uma contração da consciência e da personalidade, ao criar uma desarmonia e infelicidade
terminando assim com um enfraquecimento da saúde.
Quanto mais uma pessoa evolui no caminho espiritual, mais vulnerável se faz a este Imperil,
até que consegue metabolizá-lo e tornar-se imune a ele. É por isso que existem estudantes na
espiritualidade que passam por um período de purificação. Por exemplo, tornam-se vegetarianos ou
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praticam jejuns (de forma controlada e equilibrada). Agora que tocamos o tema de ser vegetariano, é
preciso esclarecer que a razão para ser vegetariano não está na piedade aos animais. É uma honra para
um animal que se encontra em um estado inferior, ser metabolizado em um corpo mais evoluído,
como é o caso do ser humano. É precisamente neste processo onde se encontra a força mais poderosa
da evolução.
Devemos que ter muito cuidado ao comer. Jesus diz: “Bendito seja o homem que come o Leão
e o Leão se converte em homem, porém maldito seja o homem que é comido pelo Leão e logo se
converte em Leão”. Obviamente que Ele não falava somente do plano físico, mas se referia ao Leão
como aquilo que se traz para a garganta como resultado da ira e da irritação e como o homem pode
ser consumido por isso. Porém quando o homem come o Leão e não o deixa subir por acima do centro
energético da garganta faz com isso alguma coisa de criativo e positivo.
Vejamos o que acontece com o medo e as virtudes. Não existe a coragem sem medo. A
coragem é causada pelo medo. O mesmo acontece com outras virtudes dentro da personalidade
humana, onde elas são simplesmente uma reação a diferentes formas de irritação.
Imperil é, tecnicamente dizendo, a precipitação astral da irritação, sendo a irritação a causa
desta precipitação. Para poder explicar melhor vamos defini-lo como uma coisa que se pode adquirir
pelo som, tato, comida, etc. Quando a pessoa que faz práticas espirituais enfrenta o Imperil, a Aura
desta pessoa começa a perfurar-se como se perfura um fogo. Se então o Imperil não se manipula e
não se metaboliza corretamente, pode se cristalizar, e estes cristais de fogo se fixam na aura da pessoa
e eventualmente nos canais do centro nervoso, provocando doenças e outros problemas.
Quando o Imperil entra no corpo não o danifica em si espiritualmente, mas sim
psiquicamente. Existem muitas pessoas que não se dão conta disto. Muitas das razões de ser
vegetariano é que ao matar uma planta ou uma fruta quase que nenhum Imperil é formado, devido
a que não existe temor ou medo na planta ou na fruta. Isto nos dá a entender que quando comemos
carne adquirimos certo grau de Imperil, dependendo de como foi morto o animal. O homem adquire
um temor cristalizado, uma irritação cristalizada. Isto nos torna menos receptivos e pode trazer-nos
muitas doenças.
Em um ser evoluído como Jesus ou um mestre, que pode comer e beber qualquer coisa sem
nenhum problema, o Imperil se queima em sua aura. Ou seja, se dissolve a metros de distância de
onde eles estão. Como iniciantes não podemos esperar ter uma aura purificadora, onde o Imperil se
dissolva. Temos que começar por empregar algum tempo em métodos para a purificação.
Vejamos alguns fatos que provocam Imperil e que devemos evitar a todo custo:
Filmes com violência e sexo.
Stress ou tensão nervosa.
Ficar furioso (aqui o mal é para a pessoa mesmo).
Ódio, inveja e racismo.
Sentir-se com culpa.
Ressentimento, vingança.
Definir inimigos de forma simples e aleatória ou destruí-los em pensamento.
Crítica, ingratidão e ser autoritário.
Não ter tolerância.
Impaciência, preocupação.
Mentir (cuidado, esta é muito perigosa).
Uso de drogas (contamina muito o corpo astral).
Ruído, algumas músicas como Rock pesado.
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Alguma pessoa que esteja enfurecida e prepare a comida pode transmitir Imperil (porém, se
alguém prepara a comida com amor, não só nos beneficiamos do alimento como também de outros
elementos, que não estão no plano físico e que são curativos).
Comer enraivecido (melhor não comer).
Por um olhar com maus pensamentos.
Por aberrações de sexo.
O excesso de trabalho físico.
E muitas outras formas que não incluiremos neste pequeno estudo.
É preciso mencionar que há uma forma de existência bem diferente e que ocasiona um
prejuízo cósmico, queremos dizer que existe fora do planeta e que quando entra no planeta e em
contato com o Imperil torna-se poderosa sobre grandes sociedades ou grupos localizados em áreas
metropolitanas. Assim, vemos também que existem lugares que são afetados. Existem lugares
sagrados e existem lugares contaminados. Assim, como também se fala de Santos também se fala de
pessoas vampiras, que estão cheias de Imperil e que quando andamos por muito tempo com elas
sentimos como que nos tenham sugado todas as nossas energias. Este tipo de pessoa, cheias de
Imperil, se colocam em contato com esta forma de existência proveniente do Cosmos, chamada
Aeroperil e é neste contato que se criam estes lugares contaminados.
Uma forma de eliminar este Imperil é usando água. Especialmente se for água salgada.
Por exemplo: suponhamos que vamos a um lugar onde aconteceu um assassinato e este lugar está
carregado de sofrimento. Se em seguida tomamos um banho, eliminamos o Imperil de nossa aura e
desta forma não chega a converter-se em irritação.
Definitivamente temos que aprender a sobreviver em um ambiente contaminado pelo Imperil
e assim poder ajudar à outras pessoas que vivem nestes lugares. É por este motivo que temos que
aprender a sermos limpos, até o dia em que possamos fazer como Jesus, os Santos ou os Mestres que
caminhavam entre as pessoas e ambientes contaminados, sem serem afetados.
O primeiro que devemos fazer é começar a nos proteger e adquirir destreza. Isto não significa
necessariamente boas intenções, podemos utilizar métodos para eliminar o Imperil. Por exemplo: O
óleo de Rosa, este é muito bom para artrite, quando esta é causada pelo Imperil. Utiliza-se nas mãos
à noite e logo pela manhã bebe-se um copo de água pura. Outro óleo protetor do Imperil é a Lavanda,
assim como o Pinho que é uma planta ideal para eliminar a irritação. Os óleos de Eucalipto são muito
poderosos para combater formas astrais negativas.
As coisas acima mencionadas são defesas no plano físico. No plano mental e emocional
podemos usar por exemplo a humildade, a gratidão, a oração, o sacrifício por outros, o
reconhecimento das obras dos outros, etc. Ainda no plano mental, podemos aprender a isolar nossa
mente do que não queremos ouvir ou sentir ou daquilo que nos causa dano, não devemos nos
preocupar e aprender a utilizar a paciência. Uma prática que podemos fazer é enviar radiações do
coração. O chakra do coração pode ser ativado pela compaixão e pelo perdão.
Outra boa técnica seria a de dormir sob às estrelas nas noites em que não haja Lua (Lua Nova).
Adquire-se todo tipo de vibrações solares, as quais são muito poderosas. As meditações e orações
intensificam nossa aura espiritual. No caso de entrar em contato com algum tipo de radiação, tal como
a eletromagnética, devemos então beber suco de Romã, para poder balancear aquilo que foi
desequilibrado, por nós mesmos, através destas energias. Outra técnica é a de utilizar óleo de Rosa,
Sândalo, ou de Eucalipto sobre o Plexo Solar. Eucalipto e Sândalo decompõem as forças astrais
negativas e o óleo de Rosa é muito bom para evitar que o Imperil se forme, o qual geralmente entra
pelo centro do Plexo Solar.
É muito importante esclarecer o fato sobre ter consciência do Imperil e que a meta é a de
fazer como o Pavão Real da lenda Indú, que come todo tipo de planta venenosa e nada lhe acontece.
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No começo tratamos de nos purificar o máximo possível do Imperil, logo teremos que estar
totalmente conscientes da existência dele, mais adiante começaremos a colher pequenas doses deste
e seguiremos fazendo isto até que possamos e sejamos capazes de metabolizá-lo e transmutá-lo.
FIM

