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Meu post não é para machucar ninguém, mas 

para mostrar mais sabedoria e conhecimento 

ao mundo sobre a iniciação de Ifá. Ouçam 

minha explicação sobre ìṣẹ̀fá e ìtẹ́fá. Minha 

palavra é positiva para quem gosta de seguir a 

verdade. 

Ìṣẹ̀fá  não tem odú e èwọọ́ porque é temporário. Como usar coisas temporárias como se fossem 

permanentes para a vida humana. ìṣẹ̀fá  é temporário para alguém que está com uma vida difícil, e 

facilitar as coisas por pouco tempo, antes da pessoa fazer ìtẹ́fá (iniciação de Ifá). 

Ìtẹf́á é permanente para alguém que recebeu a iniciação Ifá da floresta Ifá (igbó Ifá ou igbódù). 

Durante a iniciação de Ifá (ìtẹf́á) na floresta Ifá (igbódù), muitos rituais serão realizados para essa 

pessoa. De um lugar para outro, muitos rituais serão feitos na frente dos Òrìṣà necessários antes de 

consultar ikín Ifá. A consulta é necessária na floresta de Ifá e, em seguida, a pessoa que faz o ìtẹ́fá tem 

o direito de fazê-lo por conta própria. É necessário realizar essa etapa e consultar ìkín Ifá para saber 

Odú Ifá permanente. 

O odú Ifá permanente falará tudo sobre a pessoa e mostrará a oluwo Ifá o que é necessário para fazer 

rituais para o novo ọmọ awo. O odú Ifá permanente fala sobre os tabus (èwọọ́), os nomes (orúkọ Ifá) 

e os Òrìṣà que correspondem ao seu destino. E algum aviso vindo do odú Ifá permanente, é o que a 

pessoa tem que fazer para mudar sua vida ruim para um estilo de vida melhor. Um babaláwo deve 

fazer a iniciação Ifá original (ìtẹ́fá) para tornar sua vida melhor, porque não há maneira de vida 

melhor para as pessoas que erraram no início. 

Explico isso por causa de algumas pessoas que tiveram uma iniciação errada e não experimentaram 

uma vida melhor após a iniciação. Como consegui-lo? Não é possível! Essas pessoas ficam com raiva e 

falam mal de Ifá e acham que Ifá está mentindo. Ifá não está mentindo, ele é o caminho para uma 

vida melhor.  
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