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PAIS-DE-SANTO ÓRFÃOS
Todo pai de santo deve ter o seu próprio pai de santo, pois muitos líderes que não
possuem outro líder vivem marcando passo sem conseguir evolução espiritual e social.
Todo pai é filho de alguém, tem seu próprio pai. Como todo líder tem seu próprio líder.
Ninguém pode ser líder de si mesmo ou pai de si mesmo.
A vida espiritual é baseada em uma hierarquia que consiste em uma família, Composta
por avó, pai, filho, neto e assim sucessivamente como uma família de qualquer
sociedade.
Á aqueles pais de santo que não possuem pai de santo, que nem sempre é por motivo
de falecimento. É muito grande a importância de um líder na vida de outro líder, os
problemas de cada líder são superiores aos problemas de qualquer filho de santo, pois
além de seus próprios problemas, tem os problemas dos filhos, dos clientes e ainda
com a administração da própria casa de santo.
A necessidade de suporte de um bom líder na vida do outro é de grande importância,
para que o mesmo recorra nas horas das dificuldades e nas horas de falta de
conhecimento de alguns fatos que muitas das vezes ainda não foram vividos pelo
mesmo.
A presença desse líder traz força, segurança, respeito ao outro menos experiente.
A credibilidade dada aos que não possuem um líder é quase nenhuma comparada com
os que possuem. A importância do líder mais experiente é elevar, levar conhecimento,
levar o crescimento da casa, crescimento da família, o respeito ao seu axé, o
crescimento de modo geral de um líder para que amanhã esteja em um patamar
elevado e respeitado diante da sociedade espiritual de sua cidade, de seu estado,
depende de seu líder.
O nome do líder superior é quem eleva o nome e a casa do menos experiente. Dentro
da sociedade espiritual o que conta além de um bom trabalho é o nome do pai do axé
que cada um faz parte. É por esses nomes que os mesmos são respeitados.
Cada líder deve ter orgulho do seu próprio líder, de fazer parte daquela família. É a sua
historia, sua arvore genética espiritual.
Os lideres devem ver em seu líder o seu exemplo, sua segurança, sua fortaleza, seu
orgulho. Os que têm essa família composta são mais seguros, mais respeitados,
psicologicamente mais resolvidos, tornando-se assim mais competentes.
Os melhores e maiores lideres espirituais possuem seu próprio líder.
Com seu líder você aprende.
A lutar sem perder a confiança
A não desanimar diante das dificuldades.
A não perder a direção de onde deseja ir.
O pai de santo deve ser sempre um vencedor, nunca esquecendo que suas vitorias
depende em sua maioria do seu líder.
O grande líder teve querer para seu filho o mesmo que deseja a si próprio, vibrando
com cada vitoria conquista pelo seu filho, pois essa vitoria é também conquista dele.
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