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É a briga do espírito com a carne
Teu cérebro, ego, quer se impor
O cérebro é um excelente servo
Mas é um péssimo senhor
Domínio, e ele cumprirá a risca
As ordens de teu senhor

Tenha atenção irmão, agora vou lhe instruir
Se deseja um bom trabalho espiritual
Há coisas que precisa saber e sentir
Teu cérebro é totalmente visual
O ego é falação e raciocínio
Mas o silêncio da mente é fundamental

Nos trabalhos de consciência ampliada
Duas consciências em ti irá se manifestar
Uma tagarela, que tudo quer te explicar
A outra é serena, centrada e sem temor
A tagarela é o ego tridimensional
E a silenciosa é o teu eu superior

É a briga do espírito com a carne
Teu cérebro, ego, quer se impor
O cérebro é um excelente servo
Mas é um péssimo senhor
Domínio, e ele cumprirá a risca
As ordens de teu senhor

Você não é o ego, a LUZ é a tua natureza
És o manifesto do DEUS verdadeiro
Use a vontade poderosa da alma
O ego foge adiante do espírito guerreiro
Mas esteja sempre em vigília pois ele tentará
deitar por último e levantar primeiro 
Após ayahuasca, a batalha vai se intensificar
Estou mal, caiu minha pressão,
Vou morrer, minha respiração vai parar
Que calor, que frio, não bate o meu coração
São peças que te prega o cérebro
Para lhe tirar da sessão

É a briga do espírito com a carne
Teu cérebro, ego, quer se impor
O cérebro é um excelente servo
Mas é um péssimo senhor
Domínio e ele cumprirá a risca
As ordens de teu senhor



Agora me ouça filho, com toda a tua atenção
Sigas a minha instrução
Sente com a coluna ereta
Sobre os joelhos ponha tuas mãos
Respire lenta e profundamente 03 vezes
E esforce-se na concentração

Para o teu cérebro se calar
Concentra-se na tua audição
Em ouvir a música a tocar
Que silenciará a falação
A mente serena vai te tomar
Em seguida virá a miração

O Daime faz a conexão
entre a mente e o coração
mas precisa estar relaxado
para receber instrução
Te aquiete e silencia
Cesse a movimentação
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Todos temos pontos fracos
Teu cérebro te conhece, é racional e razão
E astuto, vasculhará tua memória
Com sutileza, forjará situação
Tentando enganar e confundir
Para que saia da sessão

firmeza na decisão, de na sessão permanecer
Sereno calmo e tranquilo
aos tormentos do ego, resistir e não ceder
conquistar teu auto domínio
senhor de si mesmo vai ser
Como sol terá teu brilho

Cuidado com os trabalhos que fortalece o ego
E lhe tira da luz do astral
Se dizendo espiritualizados
Promovem um grande mal
Este alerta agora lhe dou
Como instrução espiritual



Mudar o nome para Daime, Iagé ou vegetal
Não deixa de ser a ayahuasca divina
Mudar o nome para santa Clara
Não deixa de ser cocaína
Mudar o nome para santa Maria
Não deixa de ser a canabis sativa

Quem se droga, foge da realidade
Se drogando ninguém se ilumina
Mestre Irineu nunca usou drogas
Nem com o nome de santa maria
1 Corintio 6:10
Na bíblia o Irineu indica

Maconha como santa maria
Tem quem diz ser um tesouro
Mas você a daria aos teus filhos
Ou só aos filhos dos outros?
Vicia e te leva a outras drogas
Caminho de um sumidouro

Deixe a ilusão meu filho
desperte o guerreiro interior
se transforme em homem vontade
espelho do DEUS criador
Vença as paixões do coração
E de si mesmo será senhor

Existe as plantas medicinais
Com designo curativo
Mas usada da forma errada
Danifica e lhe põe vício
Mata neurônios e fecha teus chakras
Rebaixa a frequência do espírito

Cuidado com trabalhos que fortalece o ego
E lhe tira da luz do astral
Se dizendo espiritualizados
Promovem um grande mal
Este alerta agora lhe dou
Como instrução espiritual

É a briga do espírito com a carne
Teu cérebro, ego, quer se impor
O cérebro é um excelente servo
Mas é um péssimo senhor
Domínio, e ele cumprirá a risca
As ordens de teu senhor



Honrar DEUS PAI e ser deus filho
Questão de responsabilidade
Já nasceu destinado a ser luz
E com toda capacidade
Superar qualquer obstáculo
É vontade e tenacidade

Mestre Jesus, nosso irmão mais velho
Já foi pequeno como tu
Honrou DEUS PAI e se tornou deus filho
Hoje é gigante, uno com a LUZ
É dele estes ensinamentos
Mas tua escolha te conduz 

É a briga do espírito com a carne
Teu cérebro, ego, quer se impor
O cérebro é um excelente servo
Mas é um péssimo senhor
Domínio, e ele cumprirá a risca
As ordens de teu senhor
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