A EGREGORA, por LADY AMA*

...falamos brevemente em nosso encontro da
Ordem da Supremacia Feminina de 29 de
Julho p.p. sobre a formação de uma
egregora,

mas resolvi escrever um pouco

sobre o assunto. Entendo que, cada vez que
nos reunimos, carregamos nossas baterias
que geram energia e ela somada às demais
energias formam uma só força em nossa defesa, é o que chamamos de
Egrégora, no nosso caso, iluminada pela Grande Mãe!
Não há como descrevê-la sem avaliar os diferentes conceitos
disponíveis. Iniciando pelo portal “Cura e Ascensão ” temos:
1

Egrégora, ou egrégoro para outros, (do grego
egrêgorein, Velar, vigiar), é como se denomina a
entidade criada a partir do coletivo pertencente a uma
assembléia.
Segundo as doutrinas que aceitam a existência da
egrégora, estes estão presentes em todas as
coletividades, sejam nas mais simples associações, ou
mesmo nas assembléias religiosas, gerado pelo
somatório de energias físicas, emocionais e mentais de
duas ou mais pessoas, quando se reúnem com qualquer
finalidade.
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Portal “Cura e Ascensão”. Disponível em: http://www.curaeascensao.com.br/egregora/o-que-eegregora.html Acesso em: 02 Ago 2016.
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Outros conceitos

2

"Palavra que se tornou popular entre os espiritualistas,
significa a aura de um local onde há reuniões de grupo, e
também a aura de um grupo de trabalho" Outras
definições são mais exóticas: "Egrégoras são entidades
autônomas, semelhantes a uma classe de "devas" que se
formam pela persistência e a intensidade das correntes
mentais realizadas nos centros verdadeiramente
espiritualistas; pois nos falsos tais criações psicomentais
se transformam em autênticos monstros, que passam a
perseguir seus próprios criadores, bem como os
freqüentadores desses centros".

Finalmente temos uma definição um pouco mais clássica: "Egrégora
provém do grego egrégoroi e designa a força gerada pelo somatório de
energias físicas, emocionais e
mentais de duas ou mais pessoas,
quando se reúnem com qualquer
finalidade, A egrégora acumula a
energia de várias freqüências Assim,
quanto mais poderoso for o
indivíduo, mais força estará
emprestando a egrégora para que
ela incorpore às dos demais".
Na média temos que: Egrégora é a
somatória de energias mentais,
criadas
por
grupos
ou
agrupamentos, que se concentram
em virtude da força vibratória
gerada ser harmônica.
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Portal “Hermanubis”. Disponível em: http://www.hermanubis.com.br/artigos/br/arbraegregora.htm
Acesso em: 02 Ago 2016.
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A Sociedade Gnóstica Internacional tem como conceito:
3

Assim que começamos a fazer parte de um grupo
qualquer, seja uma organização religiosa, uma sociedade
secreta, um partido político, uma escola ou mesmo um
grupo informal de pessoas, não ingressamos apenas
fisicamente em algo novo, mas também entramos em
contato com uma nova estrutura energética, destinada a
favorecer os esforços coletivos de pessoas que realizam
um trabalho em comum.

Os ocultistas chamam esta estrutura energética de Egrégora, a qual não
deixa de ser um dos principais conceitos e instrumentos práticos das
Ciências Herméticas em geral. Ela pode ser definida como uma
entidade psíquica autônoma criada, influenciada e mantida pelos
pensamentos de determinado grupo de pessoas que compartilham de
uma mesma finalidade.
Portanto, concluímos que todos os
grupos humanos formam suas
egrégoras: as empresas, clubes
esportivos, sociais e culturais, igrejas,
famílias,
partidos,
entidades
organizadas como lojas maçônicas e
ordens religiosas e sociais, entre
outras, onde as energias dos
indivíduos se unem formando uma
entidade (espírito) autônomo e mais
poderoso (egrégora), capaz de realizar
no mundo visível as suas aspirações
transmitidas ao mundo invisível pela
coletividade geradora. Em miúdos,
uma egrégora participa ativamente de
qualquer meio, físico ou abstrato.
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Portal da Sociedade Gnóstica Internacional . Disponível em: http://www.sgi.org.br/magia/asegregoras-sua-formacao-e-seus-poderes/ Acesso em: 05 Ago. 2016.
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Quando

a

energia

é

deliberadamente gerada,
ela forma um padrão, ou
seja, tem a tendência de
se manter como está e de
influenciar o meio ao seu
redor.

No

egrégoras

mais,

as

são

esferas

(concentrações)

de

energia comum. Quando
várias pessoas tem um
mesmo objetivo comum,
sua energia se agrupa e se
"arranja" numa egrégora.

Esse é um conceito místico com vínculos muito próximos à teoria das
formas-pensamento, onde todo pensamento e energia gerada têm
existência, podendo circular livremente pelo cosmo.
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Locais

sagrados

como

Aparecida, Lourdes e Fátima,
têm egrégoras poderosíssimos,
formados

pela

fé

e

mentalizações dos devotos, que
acumulam as energias psíquicas
dos fiéis, e quando alguém
consegue canalizar para si as
energias psíquicas acumuladas
no

egrégora,

provoca

o

conhecido milagre. Esta é a explicação oculta da realização de grande
parte dos milagres que acontecem.
Os locais possuem egrégoras formados pelas energias psíquicas de seus
frequentadores, assim é quando nós reunimos nas sessões da Ordem
da Supremacia Feminina, geramos bons fluidos que permanecem nos
energizando, dai a importância de nossos encontros, para que a Grande
Mãe emane sua Luz Divina para todos os trabalhos em prol da
MULHERES.
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