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INTRODUÇÃO

Através do site, notei que há uma grande procura pela panela de àjé, e pelo àjé pessoal
(Opa'ga). Mas, como àjé é compreendida? Para falarmos do pote de àjé e de àjé pessoal,
precisamos falar de àjé, a energia, e àjé, a pessoa.

Quem é, e o que constitui àjé?

A mitologia ocidental popular considera àjé como uma bruxa. É isso mesmo? Na minha
opinião, há uma enorme diferença entre àjé da mitologia iorubá, e a bruxa da mitologia
ocidental. O análogo aqui pode ser melhor comparado com Èsù do mito iorubá, e Satanás
/ Diabo da mitologia cristã. Assim como Èsù exerce forte influência na religião iorubá,
àjé também exerce um enorme poder.
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ÀJÉ - A ENERGIA

Àjé tem dupla definição. Àjé é a energia mágica, e àjé é a pessoa que carrega esta energia.
Entretranto, a energia àjé é a definição principal. Para ser uma àjé (pessoa com poderes
mágicos), deve-se ter adquirido a energia àjé (receber o pássaro da àjé). Mas receber àjé,
não é a mesma coisa que receber um assentamento de àjé. A palavra “pássaro” na
linguagem de àjé, não significa literalmente “um pássaro”.

Àjé, a energia, é invisível, normalmente transmitido de forma também invisível e discreta.

Àjé, a energia, geralmente é inata, isto é, nasce com a pessoa, não foi adquirido, recebido,
ou solicitado. Um exemplo inato de àjé pode ser encontrado em crianças nas primeiras
idades.

Nesta fase da vida, a pureza de suas mentes é sem preconceito. Se uma criança especial
nasceu com a energia àjé, surpreendentemente, poderá fazer previsões de eventos futuros
e / ou referências precisas a ocorrências passadas. Particularmente, a criança pode revelar
informações sobre ele / ela, a história passada da vida familiar, ocupação, até a sua / seu
gênero na vida passada. Por exemplo, nesta história:
“Um menino, enquanto brincava com outras crianças, correu para seus pais do lado de fora, e a
pergunta: —Onde estão as minhas ferramentas?

Esta criança tinha cerca de três anos de idade na época. Nesta família, existiu um fitoterapeuta
experiente, que havia tinha morrido antes da criança nascer. Como já estava previsto (por Ifá) que o
fitoterapeuta reencarnaria, suas ferramentas e outros elementos significativos da sua profissão foram
mantidos no sótão, fora do alcance de todos. Assim, quando a criança pediu suas ferramentas, seus
pais o levaram para o sótão e mostraram-lhe. Depois, a criança nunca mais pediu as ferramentas
novamente.

Surpreendentemente, essa criança, que na vida profissional passada era um fitoterapeuta, agora é um
médico, um ginecologista. Estudou medicina com sucesso, apesar dos desafios sufocamento de ir
para a faculdade em seu país. Até o momento, a energia inata deste cavalheiro ainda o impulsiona
em todas as suas decisões, e suas ações são bem-sucedidas.”
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ÀJÉ A PESSOA

Outro tipo de àjé pode ser adquirida, mas ele não vem em um pote, um assentamento.
Pelo contrário, ele é geralmente induzido. Existem muitas formas deste tipo de àjé.

Limitarei minha escrita para apenas dois:

a) Encanto de travesseiro
b) Incisões nos olhos

A) Encanto de travesseiro

Neste caso, o instrumento para induzir-se (uma pessoa) a àjé, neste caso, geralmente é
colocado debaixo do travesseiro na hora de dormir. Se este “encanto de travesseiro” está
devidamente preparado, qualquer mal feito destinado a quem o utiliza, será revelado antes
do conspirador ter a chance de realizar o ato contra esta pessoa. O àjé nesta categoria dura
por um curto período de tempo, sempre que é utilizado.

Além disso, este encanto de tipo àjé produz visões remotas ao usuário, se ela / ele é
corajoso o suficiente para ousar usar tal poder. Esta visão é como olhar para um espelho
e ver a ação que está acontecendo, porque ela / ele está momentaneamente transportado,
pelo poder de àjé, para a esfera espiritual. Esta é a forma mais segura de obter àjé e oso.
Quando a pessoa sai da cama, ou o “encanto de travesseiro” é removido, a visão cessa.
Incisões nos olhos

Esta outra forma de àjé é obtida através de incisões sob os olhos. Essa ação induz visão
permanente, de forma que a pessoa enxerga imediatamente as ações de àjé em torno dela.
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Este é o mais perigoso e intrusivo instrumento para enxergas as atividades de Àjé, pois
olhos da pessoa podem ser comprometidos, deixando o cego permanentemente, salvo se
a pessoa foi fortalecido e preparada para tal ato.

Dos instrumentos àjé enumerados acima, o charme travesseiro possui menos risco de uso,
mas é alguma forma limitado para cortar ou impedir um ataque.

A ÀJÉ MAIS POTENTE

A àjé mais potente é a forma transmitida uma pessoa para outra, principalmente da mãe
para a filha, de um membro da família para um bebé recém-nascido, ou de outra, como
uma parteira, que pode ter desempenhado um papel importante durante o nascimento de
um bebê. Àjé, neste caso, é multifacetada, ela tem a energia àjé, e ela é uma pessoa àjé.
Àjé tem a capacidade natural de ver além dos olhos nus, ela tem o “terceiro olho”. Ela não
depende de qualquer instrumento para ver alguém, ou alguma ação. Ela é a energia àjé e
ela tem a energia àjé. Sua àjé, seu poder, pode durar toda a sua vida. A pessoa que teve a
sorte de ser abençoado com este tipo de àjé, é uma bem-dotada espiritualmente. Uma
pessoa àjé usa sua energia àjé para diagnosticar, tratar curar, trazer boa sorte, abrir
caminhos, e lucros.

Para o equilíbrio das energias do bem e do mal, como poder recebido de Olódùmarè, Àjé
tem sua própria noção de esta justiça. Ela pode usar seu poder Àjé, sem piedade, se for
necessário para realizar a justiça. Por causa destes atributos, Àjé pode receber muitos
nomes, alguns dos quais são:


Agba (mais velho, também é um termo para a sociedade Egúngún)



Iya (Mãe)



Ìyá mi (minha mãe)



Ìyàmi (Ìyàmi Osorongá)
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Iya Abiye (mãe de uma criança que não vai morrer) 1



Eleye (aquele que possui um pássaro) um termo de lutar.

CONCLUSÃO;

Então, é àjé uma energia ruim? Uma pessoa má?
A resposta é: - Não.

Àjé é boa, nos dois sentidos. A pessoa ser àjé é um presente de Olódùmaré, para que os
seres humanos podem beneficiar-se positivamente de sua influência com as forças
cósmicas.

De acordo com odù Òsé'túrá, Òsun foi o primeiro ser humano a possuir o poder de àjé.
A explicação e mensagens deste podem ser encontradas no livro:
Ìtàn Ifá Mérìndínlógún, Chie Fama (http://www.ileorunmila.com/)

Como Òsun obteve àjé, a energia?

Olódùmaré delegou à Òsun o poder àjé. Então, ele sancionou as ações de Òsun através
de àjé. Esta sanção determinou que as pessoas àjé são os únicos seres na terra, capazes
de transmitir a energia àjé, a outros seres que merecem.
“Depois que Olódùmaré dotou Òsun com o poder de àjé, Òsun usou seu poder recém-concedido
para tornar infrutífero todas as ações de Ifá, pois os homens a haviam excluído dos trabalhos
religiosos.

Como nada dava certo e sem encontrar uma solução, apelaram para Olódùmarè. Èsù disse à
Olódùmarè que nada dava certo porque eles haviam excluído Òsun, a décima sétima pessoa, dos
trabalhos religiosos.
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Olódùmarè mandou-os de volta à Terra, dizendo que deveriam convidar Òsun para participar. Eles
seguiram as instruções de Olódùmarè, convidaram Òsun a participar como a décima sétima pessoa,
e tudo voltou ao normal.”

Com o poder de àjé de Òsun, estes Irúnmolè aprenderam um senso de comunidade e um
senso de camaradagem e de parceria com as mulheres. O àjé de Òsun deixou de ser
fisicamente impotente, para ser espiritualmente poderoso. Ao mesmo tempo, a disciplina
de carinho, perdão e transcendência foi dado às mulheres através de Òsun. Harmonia entre
os sexos foi fortemente estabelecido nesta fase inicial.

Assim, Olódùmarè deu a Òsun, a instrução, a bênção e a sanção perpétua para segurar,
usar e transmitir o poder de àjé aos seres merecedores, mais especialmente do sexo
feminino. A energia àjé é o maior e mais gratificante dom espiritual uma pessoa àjé.
Este é o único meio através do qual este poder pode ser recebido.

Àború, Àboyè.
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