


Autodefesa Energética



O que é energia?



Conforme Albert Einsten
na teoria da relatividade:

Energia é igual à massa 
vezes o quadrado da 

velocidade da luz.



Tudo no universo é 
energia em diferentes 

graus de vibração, 
inclusive eu e você.



E porque preciso 
defender a minha 

energia?



Quantas vezes você se sentiu:

1 - Sem forças depois de um longo dia de
trabalho?



2 – Triste ou deprimido sem motivo
aparente que justifique?



3 – “Atacado” por alguém também sem
motivo aparente?



4 – Que parece que tem “algo” que
impede você de prosperar?



5 – Muito cansado ou irritado após
conversar com alguém?



6 – Sem conseguir dormir mesmo
estando muito cansado?



7 – Que chegou em um lugar muito bem e
saiu muito mal?



8 – Está sendo atacado por espíritos
obsessores?



Caramba, sinto tudo isso!!! E agora, quem
poderá me defender?



Mas.... Mas... eu?

Não tenho forças para isso, não conheço um
caminho, não sei nem por onde começar.
Acho melhor procurar alguém que possa me
ajudar nessa empreitada.............

E lá vamos nós em busca de orientação.





1 – Seus caminhos estão fechados devido
aquele seu ex-marido que fez um trabalho
para te amarrar. É preciso desfazer esse
trabalho;

2 – Faça um banho de descarrego com sal
grosso e arruda que sua vida vai melhorar;

3 – Faça uma defumação na sua casa, ela está
cheia de energias negativas;



4 – Você precisa de uma desobsessão, tem
espíritos te perseguindo;

5 – Medite! Você precisa aprender a silenciar a
sua mente!;

6 – Faça uma oferenda aos orixás uma vez por
semana que seus caminhos se abrirão;

7 – Se afaste de pessoas negativas, elas
minam sua energia;



8 – Essa casa que você comprou não te faz
bem, pois os moradores anteriores eram muito
negativos. Venda essa casa!;

9 – Faça campos de proteção ao seu redor,
pirâmides, esferas etc, todos os dias antes de
sair de casa;

10 – Faça uma novena para Mãe Maria, ela irá
te proteger;



11- Você está com “quebranto”, precisa de um
benzimento;

12 – Tome um passe uma vez por semana que
você vai melhorar;

12 – Eduque sua mediunidade!.



E por aí vai...............................



Essas orientações então irão resolver os meus
problemas?

Vejamos.... Vamos entender melhor esse 
universo energético.



Campo de energia humano



Campo de energia das plantas



Campo de energia de animais



Campo de energia de objetos



Tudo é energia em 
diferentes graus de 

vibração! Tudo no universo 
carrega uma vibração.



E não estamos sozinhos no 
universo não é verdade? 

Estamos entrelaçados 
nesse universo energético 

e disso não podemos 
escapar.



E muitas vezes o nosso campo de energia ou
aura é corrompido causando os diversos
sintomas citados lá no início.



Não podemos escapar? 
Acho melhor então viver 

em uma bolha, aí fica tudo 
certo, nada me atinge. 

Ou quem sabe ir meditar 
no Tibet no alto de uma 

montanha?



A aura corrompida, ou desarmonizada pode
ser ocasionada sim por ambientes, pessoas,
“trabalhos feitos”, espíritos “obsessores”,
mau olhado e por ai vai..............

E todas as orientações citadas
anteriormente, podem auxiliar você a
resolver o seu problema, mas.........

Será que resolvem mesmo?



1 – Por que será que após um trabalho
desfeito, eu sinto um alívio, mas logo me
sinto perseguido por outras pessoas?

2 – Por que será que faço um banho de
descarrego, sinto um alívio momentâneo e
logo estou me sentindo mal novamente?

3 - Por que será que defumo minha casa e
depois de um tempo sinto o ambiente pesado
novamente?



4 – Por que será que me liberto de uma
obsessão espiritual e logo estou vivendo
outra?

5 – Por que que medito e fico bem e quando
vou encarar o dia a dia me sinto fraco e
vulnerável?

6 – Por que faço minhas oferendas
semanalmente e continuo com meus
caminhos fechados?



7 – Por que será que me afasto de pessoas
negativas, mas logo surgem outras para me
atormentar?

8 - Por que será que vendo essa casa cheia
de energias negativas e acabo muitas vezes
indo para um ambiente melhor e logo essa
casa está carregada?

9 – Por que faço campos de proteção e ainda
sim vira e mexe me sinto atacado?



10 – Por que enquanto faço a novena para
Mãe Maria me sinto super bem e logo depois
estou mal novamente?

11 – Por que vou em uma benzedeira ou
tomar um passe no centro, fico bem e logo
estou mal novamente?

12 – Por que participo de um grupo de
educação mediúnica e ainda sim me sinto
muito desequilibrado?



Qual o motivo de todos 
esses fatores corromperem 

o meu campo áurico ou 
energético?



O campo áurico humano é formado por 4
pilares principais:

Espírito Mente Emoções Corpo Físico



Os desequilíbrios começam na MENTE, que
impactam as emoções que por sua vez,
impactam o corpo físico.

Essa é a ordem.



Existe um fenômeno que damos o nome de
“ressonância vibratória”.

Ressonância, em física, refere-se ao fenômeno
em que se registra transferência de energia
de um sistema oscilante para outro, quando a
frequência do primeiro coincide com uma das
frequências próprias do segundo.



O corpo de um instrumento musical, um
violão, por exemplo, é uma caixa de
ressonância. As vibrações da corda entram em
ressonância com a estrutura da caixa de
madeira que “amplifica” o som e acrescenta
vários harmônicos, dando o timbre
característico do instrumento. Sem o corpo, o
som da corda seria fraco e insosso.



Podemos dizer que a ressonância é o
fenômeno físico, energético, espiritual e
consciencial responsável pela lei de
afinidades, que diz: “Os semelhantes se
atraem e os diferentes se repelem”. Você
atrairá quem tiver o mesmo padrão vibratório
ou energético que seu campo mental
exterioriza, ou seja, quem sintoniza ou ressoa
com você.

Texto retirado do livro O KARMA E SUAS LEIS.



Não somente atraímos pessoas na mesma
vibração de acordo com o nosso campo
mental, mas entramos em ressonância
também com ambientes, objetos, animais,
plantas e com tudo no universo que tenha um
padrão vibratório compatível com o meu.

Tudo fora de mim só me atinge devido aos
meus padrões mentais, crenças, que
permitem que este fenômeno ocorra.



Sentir o campo de energia é diferente de
“sucumbir” a ele.

Posso sentir a energia das pessoas, dos
ambientes e tudo ao meu redor, mas se
eu sou atingido negativamente por estes
campos, existe um brecha psíquica em
mim!



Ou seja, a resolução definitiva do
problema é a mudança de padrões
mentais.

As outras orientações são paliativos e
definitivamente não resolvem. Aliviam,
mas não resolvem.

Será que a orientação não seria: Faça
tudo isso, mas mude a si mesmo para que
a situação não se repita?



Por que você se sente 
atacado?

Será que preciso me 
defender ou mudar os 
meus padrões mentais 

que criaram essa 
realidade?



Poderíamos mudar o 
nome da palestra para 
“Manutenção da minha 

energia?”

Que tal?



Controle do Pensamento Psíquico:

Todo Pensamento que você pensa é
uma energia psíquica;

Todo pensamento que você pensa afeta
a sua saúde e felicidade;

Todo Pensamento que você pensa é
carregado em um nível psíquico;

Todo Pensamento que você pensa, atrai
seu semelhante em um nível psíquico;



Todo Pensamento que você pensa atrai
tanto objetos animados quanto
inanimados;

Todo pensamento que você pensa que
é naturalmente positivo, atrai resultados
positivos para sua psique;

Todo Pensamento que você pensa tem
uma propriedade magnética no reino
psíquico da mente – sua mente é um
imã;

Todo Pensamento que você pensa que
está amando, atrai amor;



Todo Pensamento que você pensa ser
próspero, atrai prosperidade;

Todo pensamento que você pensa
preenche a “atmosfera psíquica” de onde
você trabalha ou mora;

Todo Pensamento que você pensa
inicia-se fisicamente, e retorna a você em
manifestação física. Seja uma pessoa,
coisa, condição ou circunstância. Por
essa razão, conforme você escolhe seus
pensamentos, você escolhe sua vida;



Todo Pensamento que você pensa tem
“força psíquica criativa”, seja para o bem
ou para uma enfermidade;

Todo pensamento que você pensa fará
de você um mestre ou escravo da vida;

Retirado da apostila do curso de
Thetahealing - DNA Básico.



Nos sempre temos escolha 
quanto as “energias psíquicas” 
que aceitamos ou negamos. É a 

partir da consciência dessa 
habilidade que atingimos uma 

espécie de maestria sobre nosso 
próprio destino, por meio do 

exercício do livre arbítrio. 
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