INTRODUÇÃO
ABRALAS é um Princípio de Fluidez. Nós o apelidamos de Deus dos Caminhos,
uma entidade que trabalha como agente Facilitador de Fluxos e abrevia as
burocracias da vida cotidiana, uma Chave Mestra por excelência.
Também chamado de Abridor de Caminhos, um “Natura Solvente Universalis”,
seu trabalho consiste em mobilizar situações complicadas ou inertes, ordenandoas e as fazendo fluir com maior naturalidade, alcançando o progresso inteligente
da melhor forma possível. ABRALAS é um agente sintrópico do universo.
ETIMOLOGIA
ABRALAS deriva de “Abre Alas”, uma expressão que define o carro principal que
vai à frente de um bloco de Carnaval. Uma identidade lúdica e divertida para
contemplar a necessidade de se lidar com a burocracia cinza e tediosa.

HISTÓRIA
ABRALAS foi sintetizado a princípio como um Servidor Coletivo dentro de um
grupo de Magia do Caos para ser uma consciência a auxiliar no trânsito, em filas
de bancos e outras urgências em geral, fazendo com que os caminhos se
abrissem e o usuário pudesse trafegar livremente. Foi no início chamado de
Descongestionante de Vias.
Tendo sido cunhado como uma entidade capaz de promover Sincronicidades e
eficiência, logo descobriu-se que aquela energia era capaz de trabalhar com
possibilidades mais abrangentes, trabalhando principalmente com o conceito de
rendimento. Usuários começaram a relatar sucessos incríveis como agilização de
processos burocráticos, ganhos financeiros inesperados e uma grande
movimentação em suas vidas sociais. ABRALAS parecia incentivar mudanças,
interações e movimento e sua extroversão operava harmonicamente por toda a
esfera pessoal dos envolvidos, resolvendo problemas de terceiros que nunca
tinham travado contato com ele. Amigos de amigos de amigos beneficiavam-se
de sua influência e ele parecia indicar o quão capaz ele era de resolver múltiplos
problemas.
Conforme nosso trabalho com essa consciência foi-se desenvolvendo, vimos que
havia uma moral bem específica e explícita: ABRALAS não viola o livre arbítrio de
ninguém. Se numa dada operação estivesse previsto de acontecer, o usuário
simplesmente não obtinha sucesso. É muito importante deixar isso claro por que
não queremos que as pessoas que venham a se utilizar dessa energia se
prejudiquem em algum tipo de objetivo de amarração ou de atuação direta ou
indireta de viés prejudicial ou desarmonioso. ABRALAS sempre se pauta no
propósito da Construção Coletiva e opera de maneira a proporcionar o ganhoganho – sucesso de todas as partes envolvidas num objetivo. Sua especialidade
é harmonizar as situações e ele possui certo discernimento para equilibrar o
contexto e mostrar o melhor caminho possível. No entanto, para isso é sempre
importante dar os direcionamentos claros para que a solução também seja nítida
e proveitosa.
Em geral, ABRALAS se apresenta de uma forma bem humorada e otimista,
acessível e bem íntimo das egrégoras de prosperidade. Tudo o que conduz ao
destravamento e à evolução está bem íntimo de sua essência, assim sua energia
é bem parecida com a de Ganesha, de Hermes, de Ogum e Oxossi ou até
mesmo de Nossa Senhora Desatadora de Nós.

ABRALAS E O TRABALHO PRÁTICO
ABRALAS é muito solícito e acessível e a simples menção de seu nome pode
fazê-lo se manifestar ante o usuário. Sua área de atuação é bem abrangente por
isso ele é chamado de A Chave Mestra. Porém sua especialidade é trabalhar em
função da PROSPERIDADE e a sua atuação é muito prática, direto no nível
físico. É importante que ao acender uma vela e ativar a energia de ABRALAS se
tenha um objetivo bem delineado em mente, para que a energia flua diretamente
para a situação intentada.
O sigilo de ABRALAS é um símbolo vermelho que lembra um “A” estilizado, uma
estrada se abrindo, as encruzilhadas da vida, a ponta de uma flecha a ser
lançada e outras tantas formas com a qual ele se harmoniza. Esse glifo é uma
assinatura imagética que sintetiza todas as características desse Princípio e é
comum meditar sobre o símbolo quando se quer entrar em contato com ele. O
símbolo de ABRALAS pode ser desenhado nas portas de entrada de um
comércio para atrair prosperidade e movimentar o ambiente; pode ser colocado
em um veículo ou usado nos coletivos para se chegar mais rápido nos lugares;
pode ser desenhado em vias públicas para orientar o tráfego e organizar o
movimento; pode ser visualizado antes de uma entrevista de emprego ou em
algum evento em que se quer fazer novos contatos, enfim, as possibilidades são
vastas.
Para se encaminhar uma determinada situação com a ajuda de ABRALAS basta
chamar seu nome três vezes – ou utilizar sua saudação habitual “Agoj ABRALAS,
ABRALAS Clavisfer” (Aja ABRALAS, Senhor das Chaves) – e conversar com ele
como se estivesse conversando com um amigo imaginário (a princípio pode
parecer que se está falando sozinho, mas logo seus próprios pensamentos criam
autonomia e começam a interagir consigo). Sua energia é sutil, mas envolvente e
ele costuma se manifestar prontamente, dada a sensibilidade de cada um. É uma
entidade muito inteligente que compreende fácil o problema exposto e estuda as
melhores maneiras de resolver a questão. O que acontece, no entanto, é que
dada a complexidade da situação a ser resolvida ABRALAS pode precisar de

alguma energia para trabalhar, então sempre é interessante acender uma vela
para ele – de preferência laranja ou dourada, suas cores mais afins.
ABRALAS possui uma tabela de correlações de cristais, incensos, ervas e outros
elementos que podem ser utilizados para incrementar a sua prática ritualística.
Geralmente esses elementos são usados nos altares, mas podem ser ativados
como uma espécie de talismã para proporcionar a boa fluidez que lhe é
característica.
É importante dizer que ele é uma entidade extremamente justa. Assim é
necessário que se honre possíveis tratos feitos com ele, de forma que a energia
do que lhe foi oferecido seja compensada por algum gesto de gratidão e
satisfação. Manter o equilíbrio energético coeso é uma prática interessante no
trabalho com ABRALAS.
Outro aspecto do trabalho prático que vale a pena ressaltar é que nem sempre
velas ou incensos são necessários para ativar sua energia. Para situações
simples o operador pode usar sua própria força de Vontade. Aqui ressaltamos
que ABRALAS é um Princípio, uma energia que flui livremente, assim o operador
que souber canalizar essa energia devidamente consegue fazer seu uso sem
precisar de elementos físicos. É bem similar à prática do Reiki, do Johrei e de
outras técnicas de cura energética que têm um princípio bem definido e que são
conduzidas pelo praticante para a situação desejada.
É recomendado que se utilize o ABRALAS para uma situação por vez, dado ser
uma consciência focal e determinada. E também por isso reforçamos a
importância da objetividade. Foco se atrai com foco.

ABRALAS E O TRABALHO CONTÍNUO
Muito além do trabalho prático pontual, há a possibilidade de se trabalhar com
ABRALAS em longos períodos de tempo com o intuito de reorganizar diversos
aspectos da vida do operador ou de alcançar o sucesso na resolução de alguma
situação muito específica. Esses trabalhos prezam pelo desenvolvimento da
determinação e força de Vontade do operador e acabam criando certa intimidade
com a energia de ABRALAS resultando numa maior fluidez e espontaneidade
dos trabalhos.
É comum durante um trabalho contínuo experimentar uma série de coincidências
felizes e um aumento no número de sincronicidades cotidianas. Essa é a
indicação de que o trabalho vem sendo orquestrado de maneira harmoniosa.
Sempre que uma sincronicidade se manifesta na vida do operador é sinônimo de
que este está alinhado com o sagrado, seja ele qual for. E aqui é interessante
pontuarmos que ABRALAS trabalha sob a Lei do Mais Alto, então sempre que se
for montar um altar para os trabalhos com essa energia é de bom tom que se
tenha uma imagem ou representação de uma Força Maior que a pessoa acredite,
seja Deus, Oxalá, Zeus, Cristo ou qualquer entidade que simbolize autoridade
espiritual e o firmamento cósmico.
Uma boa forma de se trabalhar a médio/longo prazo com ABRALAS é acender
uma vela laranja por dia por 40 dias ininterruptos, realizando sua Evocação e
permitindo que ele atue onde for necessário. Esse período marcará grandes
mudanças na vida do magista, abrindo-lhe não apenas os caminhos, mas a
percepção para compreender suas limitações e as oportunidades de crescimento.
Quando o indivíduo faz uma autoanálise e tem o entendimento de suas
possibilidades e do seu contexto, torna-se mais fácil o trabalho de abertura de
caminhos e organização de seus fluxos pessoais, já que ele tem como pontuar e
direcionar essa energia para os fins específicos.
Uma dica legal é que ABRALAS intensifica as afinidades de quem o está
operando. Dessa maneira atuar com benevolência e altruísmo nos auxilia a
acessar essa energia de livre fluxo que estamos tratando aqui. A tal “corrente do
Bem” nada mais é que estimular a boa-fé e desimpedir os fluxos de nossas vidas,
portanto ser condescendente e compassivo pode ser uma ótima forma de
acessar o potencial puro de ABRALAS. No final das contas, fluidez é o
movimento natural de tudo o que existe e vive, assim o trabalho com ABRALAS é
um trabalho de cura interna e transformação que visa impactar positivamente o
operador e o mundo à sua volta.

EVOCAÇÃO
Tudo se movimenta, a vida é fluida
Todas as coisas fornicam entre si
Cada impulso tem seu ritmo
Corre livre e selvagem
Cada intento tem sua via
O caminho é o propósito
A natureza cria seus canais
E dá vazão à sua razão
ABRALAS!
Desimpede o fluxo natural!
Que se abram as portas
E que se façam as oportunidades
E que tudo se concilie
Em harmonia e prosperidade
Pois todo obstáculo se dobra
Ante a Vontade cheia de Propósito!
ORAÇÂO
AGOJ ABRALAS, ABRALAS CLAVISFER!
ABRALAS, Senhor dos Fluxos e Portador das Chaves, eu te saúdo!
Que essa ocasião seja especial, pois nos reunimos em razão de acessar a livrefluidez de todas as coisas!
O Universo é espontâneo, a espontaneidade é o comportamento de tudo o que
está alinhado e toda a espontaneidade é presente, livre de ânsia ou receio.
Que possamos, portanto, estar livres de qualquer medo, angústia ou outras
crença-limitantes que nos impeçam de atingir este estado sublime de
contemplação das coisas tal como elas são de fato!
ABRALAS, atua em todas as esferas do meu ser, tornando disponíveis todas
aquelas oportunidades que estejam alinhadas à minha Vontade e encerre todo e
qualquer obstáculo ou impedimento que possa estar atuando tanto na Sua
energia, como em qualquer esfera da minha vida, equilibrando e alinhando todas
as situações com a harmonia perfeita.
ABRALAS, que a tua alegria contagiante me permita ser amável com todos os
meus desafios e que por meio dessa capacidade de projetar e imprimir boa
vontade em tudo o que eu fizer eu possa conquistar o sucesso, a prosperidade e
a bem-aventurança.
AS PORTAS ESTÃO ABERTAS!
ASSIM É!
AGOJ ABRALAS!

VERBOS DE ABRALAS
Aqui alguns verbos que estão associados a essa energia e que podem ser
utilizados para especificar o trabalho a ser realizado:
Fluir, Sintonizar, Alinhar, Resolver, Organizar, Desimpedir, Libertar,
Descongestionar, Promover, Expandir, Facilitar, Abrir, Encaminhar, Destravar,
Destrancar, Traduzir, Harmonizar...

ASSOCIAÇÕES DIRETAS

ABRALAS é um Princípio de Fluidez
ABRALAS é um Agente Facilitador de Fluxos
ABRALAS é um Agente Sintrópico do Universo.
ABRALAS é um Descongestionante de Vias
ABRALAS é um Detonador de Sincronicidades
ABRALAS é um Sincronizador de Ritmos (Individual-Cósmico)
ABRALAS é um Catalizador
ABRALAS é um Expansor de Possibilidades

IDENTIDADE SONORA
Há algumas músicas disponíveis que foram compostas tendo ABRALAS em
mente. As disponibilizamos abaixo como uma maneira das pessoas se
sintonizarem mais facilmente com essa energia. Esperamos que sejam
agradáveis as suas experiências e que façam bom uso dessa energia!
https://www.youtube.com/watch?v=Z3WyaTvfPdY
https://soundcloud.com/ana-carolina-bau-ii/evocacao-abralas
https://soundcloud.com/caio-aniceto/meditacao-clavisferica-i
https://soundcloud.com/caio-aniceto/meditacao-clavisferica-ii
https://soundcloud.com/caio-aniceto/meditacao-clavisferica-iii
AS PORTAS ESTÃO ABERTAS,
ENTRE!

