
 

É necessário o envio destas informações, juntamente com uma foto (que pode ser 

digitalizada)e afixada à folha de questões e o diário de Auto-Exame para o 

seguinte endereço: A/C OTOA/PL-BR – Cx.Postal 206- Extrema-MG - CEP 37640-000 

 
 

M7R - Societe NwaChacal – Pindorama Lodge - Brasil 

FORMULÁRIO DE PROPÓSITO 

 

Nome:___________________________________________________    

Data de nascimento: __/__/__ 

Local e hora de nascimento:__/__/__ em _________________ 

Educação:_______________________________________________ 

Ocupação:_______________________________________________ 

Estado Civil:___________________________________________ 

Mora com:  (__)Com pais   (__)Sozinho 

  (__)Com esposo(a) (__)Filhos  

  (__)Outro arranjo:___________________________ 

Endereço:_______________________________________________ 

Cidade: ________________Estado:_________________________  

CEP:___________Email:___________________________________ 

Telefone: (___)_________________________________________ 

RG/CPF:_________________________/_______________________ 

Declaro que as informações acima são verdadeiras: 

 

_____________________________ 

 

(Nome/Local/Data) 

(  )Requer afiliação secreta (  )Requer afiliação pública 



 

É necessário o envio destas informações, juntamente com uma foto (que pode ser 

digitalizada)e afixada à folha de questões e o diário de Auto-Exame para o 

seguinte endereço: A/C OTOA/PL-BR – Cx.Postal 206- Extrema-MG - CEP 37640-000 

 
 

 

PRIMEIRAS QUESTÕES 

 

Conte-nos sobre a sua experiência mágica e se neste momento 

você faz parte de alguma(s) ordem(s): 

 

 

 

Conte-nos qual é o seu motive de buscar afiliação e o que 

você espera alcançar como parte da OTOA: 

 

 

 

Se você acredita possuir certas habilidades mágicas, conte-

nos:  

 

 

Quais são as suas idéias sobre magia?  

 

 

 

Qual é o seu posicionamento filosófico sobre “Self” e 

“Ser”? 

 

 

 

 



 

É necessário o envio destas informações, juntamente com uma foto (que pode ser 

digitalizada)e afixada à folha de questões e o diário de Auto-Exame para o 

seguinte endereço: A/C OTOA/PL-BR – Cx.Postal 206- Extrema-MG - CEP 37640-000 

 
 

“Auto-Exame Oculto” 

 

Neste diário, você detalhará suas experiências em nosso 

programa de auto-exame de dezesseis semanas e o entregará 

juntamente com seu formulário de propósito.  

Isto significa basicamente que antes de começar as lições o 

candidato fornecerá um auto-exame detalhado e honesto, que 

discorrerá seus objetivos, desejos, esperanças, medos, 

limitações, etc. 

 

Semana 1: Você passará notando todas as tonalidades de 

cinza e que tipo de relações elas causam (sejam elas 

emocionais, intelectuais, etc).  

Semana 2: Você mudará sua mão dominante pela submissa (se é 

destro, deverá usar a mão esquerda e se é canhoto, a 

direita) 

Semana 3: Você só consumirá comidas que você não gosta ou 

tem aversão. Anote o que isso faz com você emocionalmente e 

intelectualmente.  

Semana 4: Você escolherá o planeta que gosta mais e irá 

agir de acordo com ele, como se fosse ele.  

Semana 5: Você escolherá o planeta que menos gosta e irá 

agir de acordo com ele, como se fosse ele.  

Semana 6: Você adotará o Sol como sua estrela guia e atuará 

na sua vida como tal.  

Semana 7: Você adotará a Lua como sua estrela guia e atuará 

na sua vida como tal.  

Semana 8: Você erigirá um altar para seus ancestrais.  

Semana 9: Você caminhará pela terra sob a constante 

consciência de que você é o ancestral vivo, buscando formar 

uma conexão profunda com o seu passado e nisto alcançar uma 

compreensão maior sobre si, sobre o que é bom e ruim em 

você mesmo.  



 

É necessário o envio destas informações, juntamente com uma foto (que pode ser 

digitalizada)e afixada à folha de questões e o diário de Auto-Exame para o 

seguinte endereço: A/C OTOA/PL-BR – Cx.Postal 206- Extrema-MG - CEP 37640-000 

 
 

Semana 10: Você escolherá um ambiente bem ruidoso e 

permanecerá nele por 30 minutos em um tipo de meditação que 

busque harmonizar todas estas influências externas de forma 

a aumentar seu estado de paz.  

Semana 11: Nesta semana você notará as texturas de tudo, de 

tecidos e superfícies em geral para aumentar a consciência 

sensorial e analizar o que isto traz em termos emocionais e 

intelectuais.  

Semana 12: Nesta semana você escolherá um arcano maior do 

tarot a cada dia e viverá aquele dia como se tudo se 

movesse pelas forças desta carta.  

Semana 13: Você fará como na semana anterior, mas usará uma 

carta qualquer incluindo o deck inteiro (arcanos maiores e 

menores).  

Semana 14: Você deverá dar foco à qualidade dos ventos e 

todas as suas manifestações, da respiração às tempestades, 

e em particular aqueles que você experimenta na sua vida. 

Tome nota do como isto cria impacto em você. Você pode 

ouvir alguma coisa no vento?  

Semana 15: Você irá criar uma prática pessoal que seja 

gnóstica em formato, dando foco em Sophia, que você irá 

realizar todos os dias e comentar em termos de efeitos. 

Semana 16: Você fará uma releitura e exame de toda a sua 

experiência das prévias 15 semanas e finalizará com suas 

notas sobre que você pode oferecer à ordem.  

 

Não existem referências em termos de certo ou errado nestas tarefas. 

Você pode se sentir a vontade na sua forma de abordagem ao começar a 

construir sua própria esfera mágica ontológica. 

Sorte, Honra e Respeito 

Fr. Selwanga 

 


