Preparação dos médiuns e do ambiente de trabalho
Evangelho
Leitura de um trecho do evangelho, com um breve comentário.

Abertura
Fechando os nossos olhos, esquecendo os nossos problemas do
dia-a-dia...

Fazendo uma respiração profunda, para renovar e potencializar as nossas energias.
Inspirando lentamente uma energia dourada (p), prendendo a
respiração (p), expirando lentamente uma energia prata (p),...
(repetir até que todos se sintam relaxados e compenetrados)

Ativando Chakras

Ordem de ativação

1 Básico (p)
2 Esplênico (p)
3 Umbilical (p)
4 Cardíaco (p)
5 Laríngeo (p)
6 Frontal (p)
7 Coronário (p)

Ativando Campo
Vibracional dos Corpos
1 F í s c o (p)
2 Etérico (p)
3 Astral (p)
4 Mental Inferior (p)
5 Mental Superior (p)
6 Búdico (p)

Ligação dos Cardíacos
Vamos projetando um cordão dourado potencializado
ligando todos os chacras cardíacos da direita para esquerda,
formando um grande círculo e equalizando todos num mesmo
padrão vibratório. (direita para a esquerda do médium lado)

Esfera Dourada
Aglutinando Energia Cósmica potencializando a “x” k e construindo uma esfera dourada, condensada e sólida, vamos
expandindo-a até os limites de nossa área de trabalho e enquanto a esfera se expande, empurra para fora todas as
energias negativas, formas pensamentos, larvas astrais, etc.

Anel de Aço e Filtros
Colocar anel de aço no meridiano da esfera e passar corrente elétrica no sentido ho´rario para criar as linhas de
campo de contenção.

Vamos projetando filtros a partir do meridiano da esfera para baixo, para bloquear toda interferência de entidades
inferiores, que possam prejudicar os atendimentos.

Projetando filtros do meridiano para cima, dando liberdade aos socorristas e todos os membros da equipe de
trabalho, para que tenham livre acesso aos atendimentos.

Pirâmide de Base Quadrangular
Aglutinando Energia Cósmica potencializada a “x” k e
construindo dentro da esfera dourada, uma pirâmide de base
quadrangular conectando os vértices alfa (p), beta (p), gama
(p) delta (p), épsilon (p).
Alinhar com a face norte (pontos cardeais e colocar um
elemento (terra, fogo, água, ar e éter em cada vértice)
Limpar o interior com o vento solar.

Base magnética
Projetando uma base magnética em nossa pirâmide para nos
isolarmos das energias telúricas (p)

Geometria Sagrada
Da estrutura piramidal de
base quandrangular.

Homem x Espaço
Aqui podemos ver a integração
da geometria humana e da
configuração do Campo de
Força Piramidal, chacras, corpos
e elementos básicos.

Vento Solar
Projetando um vento solar dentro da pirâmide e da esfera, para
desintegrar todo magnetismo parasita e remover todas as energias
negativas do ambiente:
"Vento solar"cortando, fragmentando e desintegrando os
parasitas negativos, formas e pensamentos, larvas astrais e bactérias
astrais em 1, 2, 3, 4, 5,6 e 7.

Vortice
Projetar um vórtice na parte inferior da esfera, para drenar todos os
resíduos contidos no ambiente, para o centro da Terra.

Projetando luzes para limpar e harmonizar
Verde efrvescente (esterilizante) em todo interior da pirâmide,
dissolvendo magnetismo parasita, a fim de que nenhum micro
organismo possa nos atacar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Azul claro como elemento tranquilizante em 1, 2 e 3.
Rosa claro no cardíaco como símbolo do amor incondicional para ativar
o campo emocional em 1, 2 e 3.
Dourado no frontal , pra ativar o campo mental em 1, 2 e 3.

Conexão aos mentores
Vamos nos ligando ao Hospital Amor Verdadeiro, nas figuras da irmã
Tereza, irmão Mahaidana, Dr. Lourenço, Santiago, Henrique e Patrícia,
aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, aos socorristas, à
equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, à Cyrne e os Elementais e a
todos aqueles que trabalham com a apometria.

Suplicamos a presença de nosso Mestre e Amigo Jesus para iniciarmos
as nossas atividades de hoje, através da oração do “Pai Nosso ...”

Potencializando a Equipe

Aglutinando Energia Cósmica e potencializando toda Equipe Espiritual,
a equipe médica do Hospital Amor Verdadeiro inclusive a Equipe de
guarda e proteção, os mentores, os médiuns e os doutrinadores.
Aglutinando e potencializando em 1, 2 e 3.

Tratamento seguirá a sequência abaixo
Divisão de mesas
Equilíbrio e disposição dos médiuns (posicionamento na mesa)
Montagem de campo de força e isolamento das mesas
Abertura da mesa
Verificação com os médiuns da estrutura d trabalho.
Entrada do Consulente ao campo (mesa)
Anamnese - O atendido expõe brevemente seu problema (anamnese)
Cilindros
Chakras ou Níveis (checar com o corpo mediúnico)
Níveis de consciências (criar os cilindros)
Ressonâncias (entidades).
Verificar a necessidade de se ir
à casa do atendido
Dialimetria
Ligação de Cordões e tela búdica
MOF
Fechamento de frequência de consulente
Orientação
Fechamento e reequilíbrio dos médiuns

Cilindros - Conceitos da
metodologia.
O conceito de cilindros energéticos, usando os corpos do
próprio atendido como núcleo potencializador na busca
por conexões entre o atendido e suas ressonâncias do
presente e passado.
Estes cilindros em rotação no mesmo eixo composto pelos
corpos físicos, etéricos, astrais e mentais, criam um
potentíssimo campo magnético que pode ser modulado
em vários comprimentos de ondas conforme a
necessidade do atendido. Estes cilindros energéticos
baseiam-se no princípio dos campos girantes que
formam os conhecidos motores elétricos ou os servos
motores.
A força criada pelo campo magnético dos cilindros é tão grande
que é capaz de recolher em poucos segundos (tempo da
terceira dimensão) uma enormidade de entidades,
resíduos energéticos, ressonâncias de passado, magia
negra vinculada ao assistido e também personalidades.

1 - Campo de força
2 - Ética
Cuidar da postura do operador e dos médiuns. Está na
apostila Capítulo 1.
Passar a usar os termos:
HARMONIZAÇÃO ao invés de limpeza, principalmente
quando estivermos falando da casa do consulente.
LIMPEZA DE PORTAL ok.
NÍVEL ao invés de personalidade.
RESSONÂNCIA ao invés de entidade.

3 - Formação das mesas de
trabalho e fechamentos
• Mesas são geralmente compostas por um operador e no
mínimo dois médiuns habilitados, sendo a situação ideal de
trabalho a formação composta de um operador e três a quatro
médiuns.
• A preparação de uma mesa se faz com a ligação do
médiuns via chacra cardíaco através de um cordão
dourado
• Posteriormente aglutina-se energia cósmica e tira-se uma
cópia da estrutura do campo de força principal e ajusta-se
a cópia a mesa de trabalho. Não esquecendo de ligar o
campo individual de trabalho ao campo principal

3.1 –Formação das mesas de
trabalho e fechamentos...
(continuação)
• Ao término dos atendimentos, verifica-se a condição dos

•

médiuns
Abertura de espaço para esclarecimento de dúvidas,
comentários didáticos (nota: vide ética nos atendimentos
apométricos)
Faz se o reequilíbrio energético e a quebra de
ressonâncias dos atendimentos e realinhamentos
Se necessário acopla se os socorristas e mentores para
exercício mediúnico e recomposição vibratória
Agradecimentos aos plano espiritual

•

Desacelerar corpos e chacras

•

Fecha se os trabalhos devolvendo o campo de força
individual ao campo principal

•

•

•

4
–Sequência
de
atendimento
Anamnese
•

•
•
•

Problemas de ordem emocional = personalidade de corpo
astral
Dificuldade de raciocínio e aprendizado = personalidade
de mental inferior
Dificuldade de criar, projetos de vida, comandar =
personalidade de mental superior.
Dores físicas = dialimetria = feito no corpo etérico

5 – Roteiro Resumido de
Atendimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Núcleo de Potenciação
Níveis ou Personalidades
Chacras e Meridianos
Casa ou local de trabalho
Dialimetria
MOF
Tela búdica
Observações: casos em que a consulente está com a
mediunidade descontrolada

4.1 - Núcleo de Potenciação
Campo de Força
Resíduo CE,
vegetais,
minerais,
animais,
elementais

Para formar o Núcleo Usamos a energia do consulente: Corpo etérico,
Astral, MI e MS
Durante o tratamento o cilindro pode tomar cor. Ex.:
Verde Violeta

Personalidades ou
Níveis

Entidades

Núcleo de Potenciação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aglutinar energia cósmica para formação do cilindro.
Ligá-lo ao campo de força.
Usar a energia do consulente, para formação do Núcleo de
Potenciação.
Com o cilindro em volta do consulente girá-lo no sentido
horário em alta rotação.
Verificar com os médiuns como está o cilindro (girando).
Como vai subir toda ressonância ligada ao consulente (RCE,
Níveis e entidades) dividir o campo de força nestes 3 itens.
Aliviar o campo de força, disparando o PAI, PAN, PAR
conforme segue:
Disparar o PAI
Abrir o portal com filtros e encaminhar pro hospital
ressonâncias (entidades).
Disparar o PAN
Deixar no campo de força aguardando para tratamento dos
níveis
Disparar o PAR
Abrir o vórtice drenando os resíduos para o centro da terra.
Verificar com os médiuns como está o cilindro (girando).
Se este parar, verifique se a limpeza está sendo feita.
Se precisa de mais potência.
Se for necessário disparar as esferas de energia (no caso de:
laboratórios, geradores de força, portais).
Se o cilindro e o campo de força estiverem limpos, dissolva o
cilindro

Após tratados os níveis, descer a
proposta encarnatória da ponta física
por estes cordões dourados

Chacra Cardíaco – Níveis de Corpo
Astral Superior

Frontal

Laríngeo

Chacra Gástrico-Níveis de Corpo
Astral Inferior
Obs.: Ao mesmo tempo que puxamos
os níveis, é colocado um verde
efervescente através dos cilindros,
para que estes se soltem mais
facilmente.

Cardíaco
Gástrico

1.Formar o cilindro na frente dos chacras: Frontal (mental superior), Laríngeo (mental inferior) e Cardíaco (este puxa aos níveis de corpo astral superior e infer
2.Quebrar os jumps, a energia verde efervescente entra pelo coronário do assistido desce desde o corpo búdico até o físico quebrando os jumps que possa ha
3.Aglutinar energia, com o cordão dourado, que vem puxando
os níveis de MS, MI e astral e ligando-os ao campo de força
principal.
4.Disparando PAN para níveis.
5.Alinhar os demais níveis que estavam no campo de força aos
respectivos cordões(corpos)de acordo com a sequência encarnatória
6.Verificar se estão todos alinhados
7.Níveis renitentes, tratar com a linha do tempo.
8.Encaminhar
Obs.: Se houver entidade conectada a nível pulsar 2x para quebrar
esta ligação. Encaminhar a entidade pro campo de força.

Problemas desta encarnação (traumas) se transforma em
sub níveis.
1.Abrir uma linha desde a fecundação, nascimento, até o
momento atual despolarizando as memórias negativas e
polarizando com sentimentos positivos.

0,1
Fecundação

Nascimento

7
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Chacras e Meridianos
Meridianos Descendo luz branca ou dourada
Subindo verde efervescente

Os principais meridianos são: Ida e Pingala; eles
serpenteiam a coluna vertebral.
Se estes meridianos estiverem quebrados, não
trazem energia para as glândulas.
Ao final da limpeza passar o violeta que
transmuta a memória das glândulas.

Chacras: Coronário, Frontal, Laríngeo, Cardíaco,
Gástrico, Esplênico, Básico, Palmares, Plantares
Ao se aproximar dos chacras os cilindros não
tem cor, conforme vão girando e limpando, vão
adquirindo a cor do chacra.

Chacras

Chacras e Meridianos
1.

Aglutinar energia, formar os cilindros para os chacras
principais e para os palmares e plantares.
2. Aproximar dos chacras os cilindros e fazer com que girem
iniciando a limpeza. Quando a limpeza acabar veremos os
cilindros na cor e na rotação de cada chacra.
3. A limpeza dos meridianos acontecem simultaneamente com a
entrada de energia (luz branca ou dourada) pelo coronário esta
vai descendo; e a energia na cor verde efervescente subindo
pelos meridianos. Quando a limpeza acabar
veremos a luz descendo pelo básico na cor ou muito próximo
a cor que está entrando pelo coronário.
4. Verificar os chacras: alinhamento, balanceamento, estrutura,
pétalas, cor, capacidade, válvula de regulagem e ver se será
necessário a reconstrução.
5. Reconstrução de chacras ou transplante:
5.a Reconstruir pétalas
5.b Somente para casos muito especiais. Aglutinar energia,
pedir aos socorristaspara fazer o transplante. (checar com
os mentores da mesa a necessidade de transplante)
6. Limpeza das glândulas (estas estão ligadas aos chacras
através dos meridianos.
7. Se houver aparelho, quebrar com ondas nano, micro ou pico.
Passar um fio dourado e encaminhar quem colocou para o
campo de força, caso já não tenha ido.
8. Ao final da limpeza passar o violeta pra transmutar a
memória das glândulas.
9. Abrir o vórtice e drenar os resíduos para o centro da terra.
10. Dissolver os cilindros.

Limpeza da Casa
1. Pedir permissão para os mentores da casa para
entrar
2. Passar o vento solar
3. Abrir o vórtice e drenar os resíduos para o centro da
terra.
4. Aglutinar energia cósmica, modular para o verde
eferves
cente.
5. Abrir o vórtice e drenar os resíduos para o centro da
terra.
6. Passar a cor azul
7. Passar a cor rosa
8. Unir o cardíaco dos familiares
9. Colocar um vaso com flores
10. Agradecer o mentor da casa
Obs.: Se houver portal usar as esferas de energia.

Dialimetria
Operação no corpo etérico
1.

Desdobrar o corpo etérico do consulente em: 1etérico, 2- super etérico, 3-Atômico e 4- Sub atômico
2. Aumentar em 5x o CE.
3. Diminuir a coesão molecular da área visada.
4. Aglutinar energia e modular para verde efervescente para
limpeza e retirada das células comprometidas.
5. Pegar célula padrão do órgão referido.
6. Reconstruir os locais danificados.
7. Ligar as células com energia (arco de luz voltaico).
8. Passar energia UV pra quebrar ressonâncias do passado com
o presente.
9. Fechar a coesão molecular.
10. Voltar ao tamanho físico.
11. Acoplar o etérico ao físico começando pelo 4-sub atômico, 3Atômico, 2- Super etérico e 1-Etérico.
Obs.: Para transplantados é preciso equalizar a energia vibratória
entre o receptor e o doador.
Obs.2: Se tiver alguma dúvida perguntar para equipe médica

Micro Organizadores Florais - M.O.F.
Verificar se é necessário.
2. Quando necessário, aglutinar energia e entregá-la a Cyrne para que fabrique o/os MOFs.

Tela Búdica
1.
2.

Verificar a tela búdica.
Quando necessário, aglutinar energia, doar ectoplasma,
fragmentar energia nas cores do arco-íris e pedir para
equipe espiritual para reconstruir a tela búdica.

Obs.: Verificar a tela búdica nos casos em que o consulente
está: deprimido, desvitalizado, com confusão mental, tem
perda de energia, bebe, fuma.

Consulente
com
mediunidade
descontrolada

1.
2.

Verificar se os corpos estão alinhados.
Aglutinar energia, criar um tubo de luz(azul, dourado) envolvendo
a pessoa do alto da cabeça até os pés, fazendo esse tubo de luz ir se fechando até ficar um
fio alinhado com a coluna, verificar se alinhou, caso contrário repetir o processo.

Linha do tempo
Campo de força

Frontal

Tratamento de níveis desalinhados/
entidades renitentes
Ex. Nível de Mental Superior

Encarnação anterior feliz

Tempo onde o nível foi ponta física

Tempo presente

Com a linha do tempo o/os nível/is, e entidade/es
é capaz de ver as encarnações que se sucederam
a sua até chegar ao momento atual, com a nova
ponta física.
1. Pegar o nível que estava
desalinhado
2. Levá-lo a época em que ele era a ponta física
(ele se sentirá forte)
3. Levá-lo a 1 encarnação anterior
(onde foi feliz)
4.
Levá-lo ao
tempo presente
5. Se necessário levá-lo ao
futuro hostil
Obs.: Podemos abrir mais de uma linha do tempo e
fazer o tratamento simultâneo de todos os
níveis ou entidades.

Esferas de energia
Para portais, laboratórios, geradores e afins
Campo de força

RCE

Níveis

Entidades

Portal

Esferas de energia:

1. Aglutinar energia cósmica na potência de acordo com a
necessidade, condensar na forma de esfera, do tamanho
de uma bola de gude.
2. Pedir para espiritualidade dividir as esferas na quantidade
necessária.
3. Colocar sobre o portal ele irá descer ao devido local.
4. Pulsar 7 tempos, criará um vácuo na dimensão astral e
mental.
5. Puxar tudo para o campo de força. Dividi-la em RCE, Nível e
Entidades.
6. Fazer o PAI,PAN,PAR
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