Sorority*

Uma velha piada machista diz que as Mulheres ainda não
conquistaram

o

mundo

pois

estão

sempre

se

arrumando...Mas o que impede realmente as MULHERES
de conseguirem mais espaço e domínio?

Muitas seriam as respostas e o tema demandaria estudos e
pesquisas dada a complexidade do assunto e as variáveis
envolvidas. Entretanto, o objetivo do artigo é falar sobre uma
palavra muito pouco usada e, assim, em nossa opinião, um
dos motivos da dificuldade de avanço das MULHERES, ou
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seja, SORORITY!

Sorority*
A SORORITY significa
uma irmandade formada
em torno de objetivos e
aspirações

comuns

portanto,

e
se

comprometem pela vida
toda. Os membros que
formam o grupo compartilham seus esforços, amizade,
conhecimento e principalmente, se auto ajudam, se um está
em dificuldade, todos se esforçam para atender a demanda
de uma “IRMA”. Juntos aprendem, crescem e fortalecem a
irmandade e essa relação cria vínculos e laços que duram a
vida inteira.

Então qual é a dificuldade dessa união? O mundo está muito
competitivo e muitas vezes ao invés de se unirem,
competem entre si e assim, tornam o alcance dos objetivos
mais difíceis. Quais seriam os benefícios de se unirem?
a. MULHERES

devem

apoiar

outras

MULHERES,

enquanto permanecem unidas e umas próximas das
outras, saberão que sempre alguém estará ao seu lado
para ajuda e em consequência, quando as MULHERES
MULHERES,

coisas

incríveis

2

acontecem.

outras
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levantam
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b.
em

MULHERES
grupo

se

encorajam
mutuamente
atingir
juntas,

para

objetivos
são

e

mais

fortes.
c. As MULHERES membros de uma SORORITY por meio
da troca de experiências se capacitam para assumir o
controle e estar no comando, é o empoderamento,
ajudando inclusive a encontrar carreiras.
d. Uma “IRMANDADE” com pensamentos positivos, gera
coisas boas e positivas, é a Lei da Atração. O
semelhante atrai o semelhante. Nossa alma, nosso
psico-mental agregado ao nosso corpo físico, está
sujeito a esta mesma lei. Uma alma boa, alegre e
positiva atrai mais alegria felicidade e sorte, conforme

CONSCIÊNCIA CÓSMICA. Disponível em:
https://conscienciacosmica.com.br/2019/05/10/tecnica-para-formacaode-egregora/
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ressalta o artigo1:

Sorority*
Observe os acontecimentos na vida:
desgraça pouca é bobagem, uma desgraça
atrai outra desgraça em seguida; uma
pessoa negativa
só
atrai pessoas
problemáticas; para quem é realmente
positivo tudo dá certo; dinheiro atrai
dinheiro; amor atrai amor, quando amamos
alguém mais pessoas aparecem atraídas
pelo nosso amor; azar atrai mais azar,
intrigas mais intrigas, brigas mais brigas, e
assim por diante. Nós possuímos dentro de
nós o dínamo gerador de todas nossas
alegrias e tristezas, a mente.
A mente é o limite de nossas possibilidades,
poderemos ser o que a mente determinar
que sejamos. Poderemos ter saúde, alegria,
felicidade, sorte e amor, basta usar o poder
da mente.

e. Assim, tendo em vista o contido no item anterior,
participantes formam um fortalecida EGREGORA2, que
é como se denomina a força espiritual criada a partir da
soma de energias coletivas (mentais, emocionais) fruto
da congregação de duas ou mais pessoas. Existem
egrégoras positivas que protegem, atraem boas
energias e afastam cargas negativas, e egrégoras
negativas que fortalecem o mal, canalizam forças

O tema já foi explorado no artigo disponível em:
http://www.supremaciafeminina.com.br/egregora.pdf
Acesso em: 28 Dez 2019.
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negativas e repelem forças positivas, portanto, como

Sorority*
somos o que nós pensamos, um grupo com
pensamento positivo cria uma egrégora positiva.

Portanto, MULHERES, mãos à obra, formem suas
“IRMANDADES”, a nossa já está formada!
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* ORDEM DA SUPREMACIA FEMININA

