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Inicio

 Respiração

• Feche os olhos e respire fundo 3 vezes

• Esse processo ajuda internalizar-se

• Mentalize o centro no Universo para se 

conectar com o fluído cósmico Universal



Esfera Dourada

 Aglutinar energia

• Mentalize uma esfera dourada como se 

fosse uma bolha de energia envolvendo a 

espaço físico ou você.



Anel de Aço

 Anel de Aço

• Circule um anel de aço por dentro e por 

fora da esfera

• Imagine uma corrente elétrica 

percorrendo esse anel

• Teremos a formação então dos campos 

magnéticos de contenção, em torno da 

esfera



Filtros

 Filtros

• Mentalizar a colocação de filtros externos 

a esfera

• Os filtros servem pra impedir observação 

de ação externa

• O superior libera a passagem de energias 

superiores e o inferior retém passagem de 

energias inferiores



Pirâmide

 Pirâmide de Base Quadrangular

• A pirâmide é montada dentro da esfera, 

ligando se os vértices Alfa, Beta, Gama, 

Delta e Épsilon



Base na Pirâmide

 Pirâmide de Base Quadrangular

• Esta base serve pra regular a entrada de 

energia telúrica. Energia proveniemnte do 

centro da Terra.



Vento Solar

 Limpeza

• O vento solar entra pelo topo e faz a 

queima de energias densas.

• Mentalizar esta energia descendo em 

forma de espiral pra gerar força 

centrípeta e drenar as energias densas 

pro centro da Terra.



Verde Efervescente

 Limpeza

• Mentalizar uma cor verde efervescente.

• Esta cor dissolve a fuligem astral da 

queima de energias densas feita com o 

vento solar.

• É uma limpeza fina do ambiente. 

• Descer em forma de espiral pra drenar as 

energias para o centro da Terra.



Azul Claro

 Harmonização

• Mentalizar uma cor azul.

• Esta cor tem propriedades calmantes.



Azul Claro

 Harmonização

• Mentalizar uma cor rósea.

• Esta cor tem propriedades calmantes.

• E ajuda ativar as nossas emoções 

superiores.



Cristal em Forma de Cone

 Potencialização

• Mentalizar um cristal no topo da 

pirâmide.

• Este cristal atua como uma lente 

convergindo as energias superiores. Para 

um ponto, potencializando-os.



Conexão com as Esferas 

Superiores

 Conexão com Alto

• Conectar se com os Mentores e as 

Egregoras da Apometria, ou as 

Fraternidades Cósmicas Universais.

• Fazer uma prece.



“

”

Ama a teu próximo como a ti 

mesmo, mas ama a ti primeiro. 

Para poder amar seu próximo

Observações

Não se ativam os chacras e corpos fora de trabalhos com a Apometria ou tarefas 

mediúnicas.

Não se faz campo de força para amigos, parentes e colegas



“

”

A prática leva a perfeição

Todos os direitos reservados

www.fabionasa.com.br

http://www.fabionasa.com.br/

