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Apresentação

P

rezados leitor e leitora.
A série de livros Elucidando foi criada para divulgar temas nas áreas do parapsiquismo e
espiritualidade de forma clara e objetiva.

Este volume aborda a blindagem energética de ambientes.
Todos os ambientes intrafísicos estão sujeitos ao acesso indesejável de consciências extrafísicas
que, movidas por interesses diversos, podem interferir no equilíbrio energético do ambiente, na
harmonia e saúde de seus ocupantes, inclusive no seu sono e em suas experiências extrafísicas.
Cientes em maior ou menor grau quanto a essas interferências, ao longo do tempo, pessoas
foram criando mecanismos e procedimentos com o objetivo de proteger esses ambientes, sejam
eles suas residências, seu local de trabalho ou outros.
A forma mais eficaz de realizar essa proteção é instalando uma blindagem bioenergética no local
de interesse que não possa ser penetrada por consciências extrafísicas que apresentem baixo
padrão vibratório. Após ter usado essa técnica com sucesso e de tê-la ensinado a várias pessoas,
a necessidade de facilitar a divulgação desse procedimento levou à criação de mais esse e-book
da série Elucidando. Espero que você, leitor ou leitora, possa fazer uso dele e, caso surjam
dúvidas, entre em contato pelo e-mail cesardesouzamachado@gmail.com para obter mais
esclarecimentos.

Cesar de Souza Machado
Julho de 2019
cesardesouzamachado@gmail.com
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Introdução

1

Todos os seres vivos possuem mecanismos de autodefesa, alguns automáticos e
instintivos. Nos animais superiores e no homem, esses mecanismos também são
desenvolvidos por meio do aprendizado. O planeta em que vivemos, a Terra, tem uma
natureza agressiva, que obriga todo tipo de ser vivo a disputar recursos, o que torna
esses mecanismos fundamentais à sua sobrevivência.
No caso dos seres humanos, mecanismos, processos e artefatos foram construídos ao
longo do processo evolutivo e repassados de geração em geração até o presente. Assim
surgiram, por exemplo, as armas de uso pessoal e as roupas. Quando se fixaram na
terra, os humanos criaram cabanas que evoluíram para casas e aldeias e essas, por sua
vez, passaram a ser fortificadas com paliçadas, poços e muros.
Com o surgimento das primeiras civilizações, as roupas, antes simples peles de animais,
se sofisticaram de forma a oferecer proteção mais ampla tanto contra o calor quanto
contra o frio. Em sequência, as roupas evoluíram para às armaduras de couro e metal,
passando pelas cotas de malha e chegando, na idade média, as armaduras de ferro que
envolviam todo o corpo. Na idade média, europeus usavam roupas com máscaras para,
supostamente, se protegerem contra a peste e outras doenças contagiosas. Esse
conceito evoluiu para as modernas roupas para isolamento químico e biológico.
A busca por mecanismos de defesa contra ameaças do meio externo, portanto, é muito
antiga e continua até os dias atuais.
Paralelamente a esse processo que vem se desenrolando no nível intrafísico, existe
também o processo de criação de defesas no nível extrafísico. Ervas, amuletos, pedras,
cristais, apanhadores de sonhos, evocações, orações, entre muitos outros, são
empregados desde tempos imemoriais em busca de proteção contra aquilo o que não
pode ser visto, mas que pode ser sentido: as ameaças extrafísicas.
Essas ameaças podem ser de dois tipos: energias contrárias, negativas, destrutivas
oriundas de outras consciências intrafísicas ou extrafísicas e as consciências extrafísicas
doentias propriamente ditas, que podem atuar de forma direta ou indireta sobre a
humanidade encarnada.
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Interferências extrafísicas

2

Nosso mundo, a Terra, ainda é um planeta pouco evoluído. A maior parte da população
encarnada ainda se debate na luta pela sobrevivência e em meio às paixões humanas
escravizantes. Com isso, ao desencarnar, a maioria das pessoas passa pela intermissão
(o período entre duas vidas), que é o período entre uma vida intrafísica e outra, de
forma inconsciente. Consciências extrafísicas nessa condição podem inclusive se tornar
assediadoras inconscientes da humanidade encarnada.
Existem três tipos de consciências extrafísicas que podem interferir em graus variados
com as consciências intrafísicas, conforme apresentado no quadro abaixo.

Consciências doentias

Guias cegos

Assediadores

São consciências que

São consciências lucidas,

São consciências

passaram pela morte do

mas cujas intenções são

lúcidas que prejudicam

corpo físico e ficaram

inteiramente baseadas

pessoas de forma

inconscientes ou

em seus egos e paixões

sistemática por

semiconscientes. Como

pessoais. Os guias cegos

diversos motivos. Esse

sonâmbulos ou zumbis,

podem ser, por exemplo,

tipo de consciência é

são atraídas para próximo

parentes da pessoa da

muito variado.

das pessoas por afinidade

vida atual que já

energética. Elas estão

faleceram.

presentes em toda a
extensão da dimensão
extrafísica crostal.
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Com relação a assediadores, há aqueles que perambulam pelas ruas e simplesmente
entram nas residências das pessoas atraídas por algo ou alguém, e até mesmo para se
esconderem de outros assediadores ou das intempéries, tais como tempestades
extrafísicas. Existem os que são desafetos gratuitos, simplesmente porque a pessoa que
assediam trabalha em um determinado local ou professa algum tipo de crença. Há
aqueles que são desafetos de outras existências e até aqueles que trabalham para
organizações extrafísicas cujo objetivo é impedir o progresso da humanidade.
Seja qual for o tipo de consciência extrafísica, ela pode interferir de várias maneiras,
seja presencialmente, seja à distância, atuando energeticamente na pessoa alvo ou em
alguém que lhe é próximo para afetá-la indiretamente. Uma consciência inconsciente
vai se acoplar instintivamente a um encarnado para lhe drenar as energias.
Assediadores lúcidos, por sua vez, podem tanto atuar nas proximidades quanto à
distância, irradiando pensamentos, sentimentos e energias perturbadoras para serem
captados pela pessoa assediada.
Esse tipo de interferência pode ocorrer a qualquer momento ao longo do dia. À noite,
contudo, quando as pessoas vão dormir, é o momento em que muitos deles escolhem
para intensificar o assédio, pois a condição de descoincidência ou semidescoincidência
dos corpos extrafísicos com relação ao corpo físico que ocorre de forma natural durante
o sono torna as pessoas mais suscetíveis a sua influência.

O Pesadelo,
Johann Heinrich Füssli,
1802
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Sinais de interferências extrafísicas

3

Os seguintes eventos sinalizam a presença de interferências extrafísicas na residência ou
local e trabalho de uma pessoa.
Durante o dia
• Surgimento sistemático de pensamentos e sentimentos perturbadores;
• Ocorrência de estados de confusão mental;
• Irritação sem motivos aparentes ou por questões fúteis;
• Dores ou pontadas recorrentes na cabeça, na nuca ou em outros pontos do corpo;
• Dificuldade em se concentrar, principalmente quando se precisa trabalhar ou
estudar;
• Ocorrência frequente de pequenos acidentes domésticos;
• Efeitos físicos.
Durante o sono
• Dificuldade para começar a dormir;
• Sono agitado;
• Despertar inúmeras vezes ao longo da noite, demorando para retomar o sono;
• Ocorrências de pesadelos e sonhos perturbadores;
• Sensação de que há algo ou alguém próximo a si, interferindo no seu sono;
• Surgimento de pensamentos e sentimentos perturbadores;
• Percepção de vozes perturbadoras;
• Ocorrência de paralisia do sono.
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Formas de proteção

4

Diversas culturas desenvolveram, com o tempo, meios para proteger o lar, o sono e a si
próprias, tais como as apresentadas a seguir.

Olho grego

Apanhador
de sonhos

Oração

Incenso

Amuleto
japonês

Sal grosso
Figa

Na prática, a maioria desses meios, em especial os que se baseiam na simples colocação
de objetos físicos de proteção no local, tem eficiência nula ou muito baixa. O uso do sal
grosso e a oração, em especial, podem ser mais eficientes. No caso da oração, depende
de quanto a pessoa consegue sintonizar e mobilizar energias com padrão positivo.
A proteção com base na exteriorização de energias é a melhor forma de realizar uma
proteção rápida e efetiva de um ambiente: a pessoa inicia a blindagem do local com
suas energias até sentir que obteve o efeito desejado.
Elucidando a Blindagem Energética
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Capítulo 5de defesa energética
Campos

5

A forma mais efetiva para se proteger um local é por meio das defesas energéticas
criadas pela própria pessoa. Essas defesas podem ser entendidas como um sistema de
campos ou camadas energéticas, como mostra a figura apresentada a seguir.

• Primeira camada: É a própria holosfera (campo pessoal de energias) da pessoa, com
extensão de, aproximadamente, 40 cm ao seu redor.

• Segunda camada: É um campo protetor que se estende por todo o recinto em que a
pessoa se encontra, como o seu quarto, por exemplo.

• Terceira camada: Um campo que se estende por toda a residência da pessoa.
• Quarta camada: Um campo que extrapola a residência da pessoa, podendo se
estender pelas suas vizinhanças.
Esses campos, superpostos, são criados e mantidos conscientemente por uma pessoa
por meio da exteriorização de suas energias. Quanto mais desenvolta ela for com a
manipulação de suas próprias energias, mais vai desejar e expandir esses campos para
proteger não somente seu espaço pessoal, mas também aqueles que o circundam (a
vizinhança) com benefícios para quem estiver nas suas proximidades.
As consciências extrafísicas cujo psicossoma (corpo extrafísico) for denso terão
dificuldade ou mesmo impedimento ao entrar no perímetro desses campos.
Consciências extrafísicas com psicossoma mais sutil (amparadores extrafísicos) não terão
dificuldade ao fazer isso.
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Cuidados iniciais

6

Antes de instalar o campo para blindagem energética em um cômodo da sua residência,
é recomendável realizar uma limpeza do local. O mesmo se aplica se o local em questão
não for a residência, mas um escritório ou um espaço no local de trabalho.
Locais sujos acumulam energias negativas para os seres humanos. Energias negativas
atraem consciências do mesmo padrão. Logo, o local deve ser mantido limpo por meio
de uma rotina frequente de remoção de lixo, pó e outros materiais que naturalmente se
depositam no local. Essa limpeza deve incluir os pontos de difícil acesso, como os cantos
das paredes e aqueles criados pela disposição dos móveis.
Objetos deixados muito tempo em um local também acumulam energia gravitante.
Assim, todos os objetos expostos no quarto devem ser limpos periodicamente.
Armários, cômodas, gavetas devem ser abertas e todo o seu conteúdo retirado,
manipulado e recolocado de forma organizada.
O melhor é não ter TV, computador ou outros equipamentos eletrônicos no quarto.
Mas, se eles existirem, desligue-os antes de dormir, de preferência retirando-os da
tomada. Há pessoas que tem o hábito de usar música ou TV ligada ao dormir. Esse
hábito terá que ser revisto, pois mesmo dormindo os sons e imagens tem a capacidade
de interferir na pessoa de forma inconsciente, uma vez que, mesmo durante o sono, o
cérebro continua ativo, processando percepções que a ele chegam pelos órgãos
sensoriais.
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A etapa seguinte é identificar e remover do local bagulhos energéticos, em outras
palavras, objetos que atraem energias negativas e que formam campos ao seu redor
com essas energias. Exemplos típicos de bagulhos energéticos são:

• Imagens religiosas, principalmente se forem antigas;
• Objetos antigos adquiridos em antiquários;
• Objetos pessoais de pessoas falecidas;
• Cinzas de pessoas que foram cremadas;
• Fotos ou gravuras de personalidades históricas tais como políticos, militares etc;
• Altares de qualquer tipo;
• Objetos relacionados a violência e belicismo tais como armas, espadas, equipamentos
militares, seja em tamanho real ou miniaturas, livros, fotos ou gravuras com alusão a
armas e violência.
Concluindo esta etapa, durante o dia, mantenha o local iluminado com luz natural, de
preferência com incidência do sol em seu interior e abra as janelas e portas todos os
dias para o ar circular livremente.

Abrir janelas para que o vento e o sol entrem ajuda a dissipar energias gravitantes

Elucidando a Blindagem Energética
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Construção da blindagem energética

7

A blindagem energética é construída por meio da exteriorização de energias no local
desejado. Geralmente, esse processo pode começar pelo cômodo em que a pessoa
dorme e, depois, poderá ser estendido aos demais cômodos da residência.
As justificativas para começar pelo quarto de dormir são:

• Boa parte das interferências ocorre durante o sono
• O local de atividade sexual, geralmente o quarto

de dormir, é muito visado por

assediadores
Não obstante, o procedimento apresentado a seguir se aplica a qualquer recinto,
inclusive em outros locais além da residência como, por exemplo, um escritório onde se
trabalha.
Se o leitor ou leitora ainda não souber instalar o Estado Vibracional, simplesmente pule
os passos 4 e 10. Veja no capítulo 11 mais informações sobre o EV.
Procedimento de blindagem energética

1
2

Mantenha uma postura de tranquilidade e segurança. Evite completamente
qualquer pensamento negativo tal como medo ou raiva.
Faça uma leitura energética do local. Procure identificar objetos ou pontos
negativos ali existentes. Caso identifique objetos negativos, retire-os do
recinto. Se não houver nada a para ser retirado, prossiga para o passo 3.

3

Conecte-se mentalmente com seus amparadores extrafísicos, tendo como
foco a limpeza e blindagem energética do ambiente. Se não souber como
fazer isso, simplesmente relaxe e pense neles por alguns momentos.

4

Instale um Estado Vibracional – EV com boa intensidade. Intensifique a
exteriorização das energias advindas do EV, espalhando-as por todo o
recinto a fim de remover do local qualquer consciência extrafísica
indesejável que já esteja ali. Caso não saiba como instalar um EV, siga para o
passo 5.

Elucidando a Blindagem Energética

Cesar de Souza Machado

5

Use sua vontade para iniciar a exteriorização de energias usando as mãos
erguidas direcionadas para uma das paredes do recinto por, pelo menos, 1
minuto. De forma complementar, use sua imaginação para criar a imagem
de placas de metal (ou qualquer outro material muito resistente) surgindo
nessa parede. Repita o procedimento para cada uma das paredes do local e,
depois, para o chão e para o teto também.

6

Para intensificar a exteriorização de energias, pode-se absorver geoenergias
(do solo) pelos chacras das plantas dos pés ou energias cósmicas (do espaço
sideral) pelo coronochacra, no alto da cabeça. Essas energias podem então
ser direcionadas, passando por dentro do corpo, para os chacras das
palmas das mãos para aumentar a potência do fluxo bioenergético
exteriorizado.

7

À medida em que exterioriza suas energias, mentalize a seguinte afirmação:
“Esse ambiente está completamente blindado.... nenhuma consciência tem
acesso a esse local”.

8

Prossiga com a exteriorização, dessa vez direcionando-a para a(s) porta(s)
do recinto, que deverão estar fechadas. É pelas portas que, geralmente,
consciências extrafísicas entram no local. De forma complementar,
mentalize a imagem de uma comporta blindada de chumbo ou concreto
com 50 centímetros de espessura no local da porta fechada. Esse passo
também deve se estender por, pelo menos, 1 minuto.

9
10
11

Se identificou anteriormente algum ponto negativo no local, exteriorize
mais energia para ele.
Encerre a atividade com a instalação de mais um intenso EV.

É preciso repetir esse procedimento diariamente por, pelo menos, 10
minutos, durante várias semanas, a fim de criar uma blindagem efetiva e
permanente. Depois desse período, para manter a blindagem, o
procedimento poderá ser realizado com intervalos maiores de tempo.
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Algumas observações

• Adapte: Fique à vontade para fazer as modificações que julgar adequadas no
procedimento acima.

• Desenvoltura: Se o leitor ou leitora não tiver familiaridade com a manipulação de
bioenergias, se informe a respeito e comece a praticar. Não é difícil. No início, as
pessoas têm dificuldade em perceber as bioenergias que elas mesmas manipulam,
mas a percepção melhora com a repetição dos procedimentos.

• Esforço conjunto: Se duas ou mais pessoas residentes no local desejarem, poderão
trabalhar conjuntamente para criar e reforçar a blindagem energética, realizando o
procedimento em horários diferentes ou não.

• Experiência do autor: Esse autor passou a usar regularmente essa técnica quando
constatou (por meio de EFC – Experiência Fora do Corpo) que consciências
extrafísicas indesejáveis entravam em seu dormitório pelas portas do hall ou do
banheiro.

• Horário: No caso das pessoas com dificuldade com o sono, esse procedimento pode
ser feito pouco antes de ir dormir. O procedimento também pode ser realizado em
outros momentos ao longo do dia e até mais de uma vez por dia, conforme o
interesse da pessoa.

• Resultados: Os resultados poderão aparecer, conforme o caso, imediatamente, em
poucos dias ou após algumas semanas.

• Sono: Pessoas que tinham dificuldade em dormir por motivo de interferência de
consciências extrafísicas tiveram resultados imediatos ao aplicarem essa técnica de
blindagem.

• Mais esclarecimentos: Recorra a outros volumes da série Elucidando:
− Elucidando o Estado Vibracional
− Elucidando as Bioenergias
− Amparadores Extrafísicos

Elucidando a Blindagem Energética
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Manutenção do padrão pensênico hígido

8

A blindagem de um local fará pouco ou mesmo nenhum efeito caso a própria pessoa
que a criou mantenha um padrão de pensenes (pensamentos-sentimentos-energias)
ruim que atraia para perto dela consciências negativas e acoplamentos com campos
energéticos de má qualidade.
Nesse sentido, alguns pontos precisam ser observados para serem evitados no local:

• Pensamentos negativos quanto a vida ou quanto a outras pessoas;
• Pornografia de forma intensa, constante e sistemática;
• Promiscuidade sexual;
• Pensamentos relacionados a belicismo e violência, incluindo

certos jogos e

videogames;

• Evocar antepassados e outras consciências que podem estar em condição de pouca
lucidez;

• Discussões intensas e continuadas entre pessoas presentes no local;
• Uso frequente de linguagem de baixo calão;
• Tocar músicas evocadoras de assédio;
• Vícios como fumo e alcoolismo;
• Drogadição.
Por outro lado, cultivar pensenes positivos ajudará na manutenção da blindagem
energética do local:

• Pensar de forma positiva e motivadora na maior parte do tempo;
• Pensar em tarefas assistenciais a serem realizadas;
• Praticar meditação;
• Praticar sexo de forma sadia;
• Estudar buscando o autoesclarecimento;
• Orar, se for do agrado da pessoa, mas evitando evocações;
• Praticar regularmente a instalação do Estado Vibracional;

Elucidando a Blindagem Energética
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Ambientes conflituosos

9

A blindagem de locais em residências onde um ou mais moradores são o foco e a causa
de conflitos entre os familiares certamente é mais difícil, pois os pensenes
(pensamentos+sentimentos+energias) dessas pessoas são poderosos atratores de
consciências assediadoras. A presença dos assediadores, por sua vez, acentua mais
ainda o clima conflituoso, gerando assim um círculo vicioso interminável.
A primeira coisa a avaliar nesses casos é se a pessoa interessada precisa morar ali ou se
ela pode ir embora. Se, por algum motivo ela não puder seguir seu caminho e desejar
instalar a blindagem do ambiente, ela terá que usar uma força de vontade
inquebrantável para criar uma blindagem energética efetiva, por maiores que sejam as
dificuldades, exteriorizando energias com 10 ou 100 vezes mais força de vontade e
intensidade do que seria necessário em outro local menos agressivo.
Nesses casos a pessoa deve mentalizar o seguinte durante a exteriorização de energias:
“Essa residência é minha, quem manda aqui sou eu e minhas energias se sobreporão a
qualquer consciência mal-intencionada que queria aparecer por aqui”.
Nesses casos, será preciso fazer essa exteriorização para todos os cômodos da
residência e, no caso de uma casa, no seu exterior também.

As duas sacadas – Salvador Dali, 1929
Elucidando a Blindagem Energética
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Mobilização de energias

10

Mobilizar bioenergias significa movimentá-las conscientemente de alguma maneira.
Existem três tipos fundamentais de manobras bioenergéticas conscientes:

• (1) Absorção: É a absorção, captação, interiorização de bioenergias.
• (2) Exteriorização: É a exteriorização de bioenergias.
• (3) Oscilação: É a oscilação, circulação, movimentação de bioenergias

dentro do

corpo e do campo pessoal de energias.
A absorção de energias pode ser realizada por todas partes do corpo ou por um chacra
específico com objetivo de se reabastecer e recuperar o vigor energético.
A exteriorização de energias também pode ser realizada por todo o corpo ou por um
chacra específico com objetivo de instalar um campo em um ambiente, assistir uma
pessoa, se defender de um assédio interconsciencial, entre outras possibilidades.
Por fim, a oscilação de energias tem por objetivo provocar algum efeito específico,
geralmente uma limpeza ou potencialização das próprias bioenergias. A OLVE –
Oscilação Longitudinal Voluntária de Energias, por exemplo, é uma forma de oscilação
de bioenergias usada para se instalar o Estado Vibracional.
Essas três manobras básicas podem ser realizadas de forma isolada ou conjunta (uma
após a outra em ordens distintas) conforme as necessidades da pessoa. No total são
possíveis, pelo menos, 60 variações dessas manobras básicas.
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CapítuloVibracional
11
Estado

11

O estado vibracional, ou simplesmente EV, é um fenômeno, uma condição momentânea
durante a qual as bioenergias de uma pessoa vibram em alta frequência e com grande
intensidade.
As sensações que o EV causa no corpo físico são variadas, sendo uma das mais comuns
vibrações internas pulsantes, contínuas e indolores por todo o corpo.
“O Estado Vibracional é um campo bioenergético de alta frequência instalado ao redor
de uma pessoa”
A ocorrência do EV provoca uma sensação de bem-estar, provoca uma rápida e intensa
exteriorização de energias que promovem o desbloqueio de todos os canais condutores
de energias sutis, chamados de nadis ou meridianos, assim como dos centros
bioenergéticos existentes no corpo, chamados chacras. Devido a sua intensidade e
frequência, essa exteriorização também afasta momentaneamente das proximidades da
pessoa consciências extrafísicas com baixo padrão vibratório.
Para aprender como instalar o EV, leia o volume Elucidando o Estado Vibracional e
acesse a página www.estadovibracional.metaconsciencia.com para obter mais
informações sobre o assunto, tal como áudios para guiar a prática da OLVE para instalar
o EV.

O EV ativado
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Miniglossário

12

Amparador extrafísico: Consciência benévola. O mesmo que guia, anjo da guarda,
mentor espiritual e espírito de luz.
Assédio extrafísico: A interferência energética de consciências extrafísicas doentias ou
mal-intencionadas
Assédio interconsciencial: A interferência energética de uma consciência qualquer
sobre outra, sejam elas intrafísicas ou extrafísicas.
Bagulho energético: Objeto que irradia um campo energeticamente negativo ou que
faz as pessoas evocarem lembranças que não são boas.
Bioenergia: Uma forma de energia extrafísica presente na natureza e em torno dos
seres vivos.
Bloqueio bioenergético: Qualquer obstrução a livre circulação das energias
conscienciais no holossoma.
Consciência: O mesmo que espírito, ego, alma ou self.
Consciência extrafísica: O mesmo que espírito ou pessoa desencarnada.
Consciência intrafísica: O mesmo que pessoa comum ou encarnada.
Dimensão: Uma realidade com espaço e tempo próprios.
Efeito físico: Atuação de consciências extrafísicas sobre a matéria física provocando
sons, deslocamentos de objetos, materializações, etc.
Guia cego: Uma consciência extrafísica pouco esclarecida movida pelo seu ego.
Extrafísico: O que não é do mundo material. O mundo espiritual.
EV: Estado Vibracional. Um fenômeno de intensa irradiação das energias pessoais.
Intrafísico: O mundo material.
OLVE: Oscilação Longitudinal Voluntária de Energias. Uma forma de mobilizar as
energias pessoais a fim de instalar o Estado Vibracional.
Parapsíquico: O mesmo que espiritual, transcendente ou paranormal.
Pensene: O conjunto de pensamentos, sentimentos e energias.
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Outras Obras do Autor

Essa obra explora os diversos aspectos relacionados às EFCs, descreve
técnicas projetivas, que o leitor poderá experimentar para ter suas próprias
experiências de forma lúcida, casos vivenciados pelo autor e por outros
projetores e, por fim, pelos dados de uma pesquisa de opinião respondida por
207 pessoas que também passaram por EFCs.

Impresso:www.metaconsciencia.com/livros/livro_efc_autores.html
Digital: www.metaconsciencia.com/livros/livro_efc_amazon.html
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Outras Obras do Autor

Voltada para iniciantes, esse livro descreve os fundamentos do Estado
Vibracional e várias formas para execução da técnica para ativá-lo, chamada
OLVE. O livro é dividido em três partes. A primeira parte consiste em 70
questões básicas sobre o EV e sobre a OLVE frequentemente formuladas por
iniciantes. A segunda parte descreve em detalhes como executar a OLVE e
ativar o EV. A terceira parte, por fim, apresenta algumas das principais formas
de aplicar o EV no dia a dia.

Impresso: www.metaconsciencia.com/livros/livro_evi_autores.html
Digital: www.metaconsciencia.com/livros/livro_evi_amazon.html
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Outras Obras do Autor

Esse é o primeiro livro escrito sobre o Estado Vibracional, ou EV, uma técnica
multifuncional de mobilização das energias pessoais. O EV proporciona para o
praticante, de diversas maneiras, a preservação da saúde física e mental, a
autodefesa bioenergética e o desenvolvimento do parapsiquismo. O livro
apresenta o fenômeno de forma abrangente e didática, explicando como
praticá-lo e desenvolvê-lo. A descrição de 45 casos de aplicação do Estado
Vibracional e do resultado de uma ampla pesquisa realizada com praticantes da
técnica, conferem o aspecto prático da obra.

Impresso: www.metaconsciencia.com/livros/livro_ev_guardia.html
ou www.metaconsciencia.com/livros/livro_ev_autores.html
Digital: www.metaconsciencia.com/livros/livro_ev_amazon.html
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E-Books Elucidando
Download gratuito: www.elucidando.metaconsciencia.com
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Psicoterapia Reencarnacionista
Regressão Terapêutica
Atendimentos presenciais e à distância via Internet
A Psicoterapia Reencarnacionista é uma terapia que agrega a Reencarnação
regressão terapêutica trabalhando em dois níveis:
1. Básico – ajuda a pessoa a encontrar padrões comportamentais repetitivos nas
várias encarnações que acessa durante o tratamento e, com isso, encontrar sua
proposta de Reforma Íntima. As características inferiores do ego, medos, fobias,
traumas, depressão e outras situações geradoras de sofrimento nas quais a pessoa
está sintonizada são resolvidas ou pelo menos atenuadas.
2. Avançado – ajuda a pessoa na busca do autoconhecimento de si mesma.
Para atendimentos à distância, as regressões são realizadas na modalidade
Investigação do Inconsciente em que uma pessoa sensitiva faz a regressão para a
pessoa atendida. Para mais informações, entre em contato:

Tel ou WhatsApp: +55 (61) 98131-9185
Facebook: https://www.facebook.com/bsbcesar
e-Mail: cesardesouzamachado@gmail.com
Web: http://espacovidas.com.br
Endereço: SHIGS 707/907 Ed. San Marino Sl 301, Brasília, DF, Brasil
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Sobre o autor

Natural da cidade do Rio de Janeiro,
Cesar de Souza Machado é
graduado em telecomunicações,
mestre em engenharia da produção
com especialização em mídia e
conhecimento e pós-graduado em
engenharia de software.
Pesquisador de fenômenos
parapsíquicos desde 1979, é
professor, palestrante, escritor,
blogueiro, pós-graduado em
Filosofia, Hipnoterapeuta, Master
Practitioner em PNL – Programação
Neurolinguística e Psicoterapeuta
Reencarnacionista. Suas áreas de
especialização também incluem as
experiências fora do corpo,
bioenergias e a pesquisa de vidas
passadas. Entre suas recentes
publicações se destacam os livros
Experiências Fora do Corpo, Estado
Vibracional e Estado Vibracional
para Iniciantes.
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