Formação de Campo de Força
Abertura:
Respiração:
A respiração é uma forma de abaixarmos a adrenalina e acalmarmos o
metabolismo. Ajuda na interiorização do indivíduo, haja vista, que nós
ocidentais não temos a disciplina mental e o hábito da meditação. Facilita na
desconexão temporária dos problemas e energias do dia a dia.
Cordão Dourado no Cardíaco
É um fio energético que é colocado como uma espécie de equalizador
energético, ou seja, ajuda e conectar o grupo e a troca de energias e emoções,
fazendo com que aquele que tem mais doe um pouco pra aquele que tem
menos, e vice e versa. Analogamente falando seria uma equalização de
“temperatura” do grupo.
Ativação dos chacras (Somente nos trabalhos mediúnicos)
É a mesma ativação que fazemos com imposição de mãos aprendida na
Aliança, mas agora de forma mental.
Ativação do campo vibracional dos corpos (Somente nos trabalhos
mediúnicos)
É um comando mental para que cada camada energética do nosso agregado
espiritual entre em vibração harmônica compatível com o momento.
Estalar dos dedos ou contagem
É uma muleta mental. Como nós ocidentais temos dificuldade de concentração.
Precisamos de uma muleta pra poder focar o nosso pensamento aos
respectivos comandos. Poderíamos trabalhar na Apometria sem estalar os
dedos ou contagem, mas ainda não temos a disciplina mental adequada a isso.
Dai a adoção dos pulsos.
Espalmar as mãos ao alto
É outra muleta, pois induzimos todos a buscar o centro do Universo e captar
energia cósmica. A energia cósmica nada mais é do que o fluido cósmico
universal. O mesmo que a ciência vem buscando intitulada Partícula de Deus
ou Bóson de Higgs. (http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3son_de_Higgs)
Imaginemos que temos em nossa tabela periódica
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_peri%C3%B3dica) 92 (átomos) elementos
naturais conhecidos pelo homem e pela ciência material. A união desses
átomos formam as moléculas (matéria) em seus três estados básicos sólido,

líquido e gasoso (temos ainda os estados intermediários já conhecidos pela
ciência como o estado plasmático ou plasma).
Condensado de Bose-Einstein → Sólido → Líquido → Gasoso → Plasma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_da_mat%C3%A9ria
O Plasma é o estado em que a maioria da matéria se encontra no universo.
Neste estado há certa "pastosidade" da substância, que permite uma maior e
melhor resposta quando recebe informações decodificadas pelos feixes de luz
emitidos pelos componentes da TV. Sabe-se que qualquer substância pode
existir em três estados: sólido, líquido e gasoso, cujo exemplo clássico é a
água que pode ser gelo, água em estado líquido e vapor de água. Todavia há
pouquíssimas substâncias que se encontram nestes estados, que se
consideram indiscutíveis a difundidos, mesmo tomando o Universo no seu
conjunto. É pouco provável que superem o que em química se considera como
restos infinitamente pequenos. Toda a substância restante do universo subsiste
no estado denominado plasma. [4]
No estado sólido considera-se que a matéria do corpo mantém a forma
macroscópica e as posições relativas das suas partículas. É particularmente
estudado nas áreas da estática e da dinâmica.
No estado líquido, o corpo mantém a sua quantidade de matéria e
aproximadamente o seu volume. A forma e posição relativa das suas partículas
são variáveis. É particularmente estudado nas áreas da hidrostática e da
hidrodinâmica.
No estado gasoso, o corpo mantém apenas a quantidade de matéria, podendo
variar amplamente a forma e o volume. É particularmente estudado nas áreas
da aerostática e da aerodinâmica.
O condensado de bose-einstein possui características, de ambos, estado
sólido e estado líquido, como supercondutividade e superfluidez, porém, é
encontrado em temperaturas extremamente baixas (próximas ao zero
absoluto), o que faz com que suas moléculas entrem em colapso. É
particularmente estudado na área da mecânica quântica.
O condensado fermiônico também possui características de ambos.
O Superfluido de Polaritons é um estado novo.
Os átomos ão formados por partículas como próton e neutro que estão no
núcle e os elétrons que gravitam em torno de sua órbita.
De decompormos um átomo e quebrarmos suas partículas encontramos as sub
partículas (quarks), por exemplo.

Essas subpartículas hoje são divisíveis... Que consequentemente tambem
serão subdivisíveis até chegarmos à partícula primordial ou Bóson de Higgs ou
ainda Partícula de Deus ou Fluido Universal, citada por Kardec.
Montagem de Campo de Força
Ao trazermos ou aglutinarmos energia cósmica podemos molda-la
mentalmente, pois, está responde a força do pensamento e é extremamente
plástica.
Formamos então uma esfera dourada envolvendo o ambiente a ser protegido
em todo seu perímetro. A Forma esférica é uma forma uniforme de distribuição
energética.
No centro da esfera plasma se um anel de material condutor interna e
externamente. Esse anel além de servir como um cinturão recebe uma corrente
elétrica e forma então as linhas de campo magnético.

Filtros
Esse elemento foi introduzido pela espiritualidade há dois anos
aproximadamente, após a constatação de que entidades estavam literalmente
espionando e contra-atacando com informações que nós tínhamos
internamente. E verificado não tínhamos a presença de entidades no ambiente.
O plano maior então orientou que utilizássemos esses filtros para impedir
observações externas.

Esses filtros funcionam com uma espécie de criptografia ou codificação
energética variável, mais difícil de ser burlado que lê o padrão vibratório das
entidades permitindo ou não a passagem e/ou observação.

Potencia dos Campos
Trabalhamos com potencias que são múltiplos de dois.
2x2 = 4
2x4 = 8
2x8 =16
2x16=32
E assim por diante
2x256 = 512
2x512 =1024
Isso tem haver com a energia utilizada e a codificação dos filtros, ou seja,
quanto maior a potência maior é a complexidade ou mais dígitos serão usados
nas senhas dos filtros.
Trabalhamos com potência variável justamente para não queimar o bolo...
depende do trabalho, da ferramenta que se utiliza, do nível de conhecimento da
entidade, do volume de entidades que estão sendo tratadas. Sempre iniciamos
de baixo pra cima, normalmente iniciamos em 512.
Pirâmide de Base Quadrangular
É a figura geométrica de melhor distribuição de força e energia. Ou seja, é mais
eficiente. Ramatis explica no livro Magia da Redenção que outras formas
geométricas podem ser usadas. A tubular é mais eficiente pra trabalhos
relacionados à saúde, a piramidal é mais eficiente pras lides com astral inferior
e trevas (que é a especialização de nosso grupo, embora tratamos na área da
saúde também). E assim vai.

A ligação dos vértices e o pronunciamento das letras gregas alpha, beta, gama,
delta e épsilon. É apenas um convencionalmente... poderíamos chamar os
vértices de Zequinha, Lulu, João, Maria e José. Não muda nada...

Hoje nosso grupo não trabalha mais com a pirâmide com a base invertida ou a
pirâmide inferior. Alguns grupos ainda a usam. Basicamente ela é um captador
de entidades ou um portal de entidades e um aglutinador de energia Telúrica.
Adotamos não trabalhar mais, pois hoje aplicamos a placa magnética na base.

Vento Solar e Vórtice
O vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas provenientes da
coroa solar. Essas partículas podem ser elétrons e prótons, além de subpartículas como os neutrinos.
Próximo da Terra, a velocidade das partículas pode variar entre 400 e
800 km/s, com densidades próximas de 10 partículas por centímetro cúbico.

Essas partículas que chegam à alta velocidade desintegram literalmente
formas e pensamentos. Queimam matérias densas do astral. So que precisam
ser drenadas pra Terra atraves da abertura do vórtice pra se formar uma forca
gravitacional de atração.

Por isso da lenda dos Vampiros não gostarem de Sol... Por que a radiação
solar propoe uma grande faxina diária no orbe terrestre.
Um vórtex (plural: vórtices) ou vórtice é um escoamento giratório onde as
linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos
espirais ao redor de um centro de rotação.

Corrigindo uma errata da aula passada a força que produzimos na produção do
vortice é uma força centrípeta, pois é uma força de atração para o centro e não
centrífuga que é à força de atração para fora.
Energia Telúrica e placa de magnética na base
A Energia telúrica é o chamado Fogo Serpentino ou Fogo Kundalini dos
Orientais. Nada mais é do que a energia proveniente do centro terrestre. Que
alimente a vida. Todo materia viva se alimente dessa energia em maior ou
menor grau, que é uma energia mais densa que da a vitalidade as células.
Captamos essas energias pelo chacra básico e sexual.
Quanto maior é o apego a matéria, quanto mais denso é o espírito, mais é a
massa de energia telúrica utilzada por essa entidade ou ser. Quanto mais

espiritualizado for, maios e a conexão e a captação de energia cósmica pelo
chacra coronário.
A placa magnética possui válvulas controladas pela espiritualidade superior
que deixa passar maior ou menos cota de energia de acordo com a
nessecidade de trabalho e da(s) entidade(s) a serem tratatdas. Pois um Mago
Negro pode utilizar dessa energia como fonte de sutentação, dai então os
técnicos isolam ou não essa energia dentro do nosso campo de trabalho.
Verde Efervescente
Ao queimar materia densa com o vento solar, há uma tendencia de se formar
uma fuligem astral no ambiente. Dai o uso do verde efervescente pra fazer uma
assepcia fina no ambiente.
Azul Claro
Calmante
Rosa Claro
Amor
Cristal no Topo com a base invertida
É um Cristal que tem o diametro aproximado do nosso Terreno ou ambiente de
trabalho. Que funciona como a lente que capta energia e potencializa ela no
topo da pirâmide.

Ligação com os mentores e Hospital Amor Verdadeiro
Ideoplastia com Jesus
Prece

