
                 Técnicas Práticas de Proteção
                         contra energias densas



Formação de Egrégoras de Proteção

Decifrar da Esfinge  - Trabalhar o mistério do Arcano 10 – Renascimento e mortes ( Samsara Hindu )
                                 - Esfinge : animais – 4 estados de consciência manifestados
                                    ‘’Criar possibilidades’’ – renascer em vida – convergência com ideais
                                    



Formação de Egrégora de Luz e Proteção ( Consciência )

Alma – Águia e Leão

- Águia ( Mente ) : Ler, estudar, conversar algo produtivo diariamente ... 
       Em convergência com o que é ter uma ‘’mente sã’’, tranquila e elevada independente de religiões ...

- Leão ( Astral- desejos- emoções ) : Vibrar fortemente sentimentos elevados, relembrar emoções 
positivas e perdoar/ compreender / assimilar as negativas ...... 

Corpo -  Touro e Anjo ( Homem )

- Touro ( Força, vitalidade ): Alimentação sadia, exercícios de respiração ( pranayama )  não 
desperdiçar energias com assuntos fúteis e inúteis ...

-      Anjo ( Homem ):  Praticar diariamente ao menos um ( 1 ) ato voltado para o bem ... elogiar alguém 
que mereça ... principalmente se for um ‘’opositor’’ a você ... Auxiliar uma criança ou um idoso ... 
alguém que realmente ‘’necessite’’ .... poste algo no facebook etc ...

       * É necessário altruísmo e desinteresse nesta prática – formá-la de verdade no interior

Espírito – Corpo causal – Caminho filosófico ou espiritual

-  O Sentido real e verdadeiro da ‘’reza e orações’’ ... Potencialize antes de dormir de acordo e 
convergência com sua filosofia de vida o contato com seu Mestre interior ....



Mentalização chacras

Antes de sair medite no seu caminho espiritual e mentalize os chacras do coronário até o 
raiz e posterior até o coronário ( descida e subida ) imersos de luz ... Como uma 
energia/ consciência purificadora que permeia todo o seu ser ...



Potencialização dos sentidos: 
antes de sair ou quando precisar transmutar o sentido

1ª Audição: Ouvir algo que aprecia bastante – música – palestra- discurso etc.
                    Representa o espírito ( abstração- intuição- iluminação )

2º Tato : Procure ‘’tocar’’ algo que goste muito – pedras, planetas, animais, pessoas etc.
               Representa a Mente ( pensamentos- raciocínio )

3º Visão : Procura observar ( nos detalhes e com aprofundamento ) por bastante tempo 
algo que considere bonito, harmônico e te faça bem.

               Representa a emoção/ consciência astral ( sentimentos, sensibilidade )

4º Paladar : Coma algo de goste muito ... todo dia ...ao menos antes de sair de casa .. 
Aprecie o mastigação .... O gosto do alimento – bebida em detalhes.

               Representa a vitalidade, a energia, a saúde ........

5º Olfato : Cheire um perfume que aprecia muito.... uma essência ... uma fruta ...  
ascenda um incenso ... etc ... entre em sintonia com seu olfato.... Memorize-o

               Representa a consciência física, o corpo, os ossos, os minerais em você



Imantação de Talismãs e Totens 
Criação de encantamentos

Cristais imantados com o sol/ lua/ estrelas e natureza e encantados com a ‘’vontade’’.......

Encantamento: Crie frases em convergência com seus objetivos e ‘’imante/ magnetize’’ o 
cristal/ pedra que aprecia ‘’magicamente’’ ...

Deixar qualquer objeto que recebe a luz solar deixa-o carregado de energia ( calor = vida ) 
.... Quando imantamo-os segurando com ambas as mãos ( semelhante a posição da prece 
) ele recebe a energia .... Isto serve para qualquer cristal/ pedra.....

Receber o impacto da luz das estrelas ( noites estreladas ) e também da Lua é 
extremamente benéfico ....

Crie Mandalas com as pedras ....



Animais de poder

Podem ser estudados – mentalizados ou utilizados como símbolo que produz energias de força ........ 
Águia – Leão – Tigre - Dragão



‘’Totem também pode ser um objeto, planta ou animal que serve como símbolo sagrado de um grupo 
social, normalmente tribos e clãs, e é considerado como um ancestral ou divindade protetora’’... 
Fonte: Wikipedia

Criação/ Imantação de Totens:
Trabalhar todos os reinos – 
Mineral- Pedra/ cristal  ... Vegetal- Planta em vaso  Animal – escultura ou pintura
Hominal - Porta retratos de entes queridos ... Angélico – Ligado a filosofia particular

Posicionamento nos ambientes:
Norte- Mineral        Sul – Vegetal       Leste- Animal        Oeste- Hominal
                                         Centro- Angélico

Cores e Signos como forças protetoras de consciências:

 



 
Proteção e defesa contra ataques pesados ou proteção de energias densas

Espada/ espadim/ atame/ adaga ........ Imantada por encantamento

Tridente

                                                       Cris Toledo- radiestesia



Espelhos programados ( imantados ) – ideal côncavo
Colocar o símbolo ( transparente ) colado

Detectar Energias astrais densas e desarmônicas
São trocadas constantemente entre nós – envio ... recepção ... absorção... Retorno
Podem ficar imantadas em qualquer reino/ objeto
- Princípios de Radiestesia – ‘’simples e direto’’ – movimento pendular de ‘’sim e não’’



Limpeza objetos : 
De acordo com a natureza da imantação  - formar um tetragrammaton

   terra                                    água                               fogo                        ar

                            éter
                                                                                        

Proteção: Pentagrama vermelho no umbigo ( chacra umbilical – percepção astral )



Abracadabra/ Tetragrammaton

A Força do pentagrama - pode ser utilzado de várias formas



Mudras – Gesto....tradução sânscrito – selo ( unir )

- Poder e encantamento: Concentração...foco no objetivo.....esfregar as mãos... Potencializar 
o toque nas pontas dos dedos

-  Mudra da Força Vital – escudo - duplo etérico -  para energias externas não entrarem



Mudra de Limpeza e Clareza -  Elimina 
impurezas do corpo quando nos 
sentimos ‘’pesados’’ .... Não só 
fisicamente....mas emocionalmente e 
mentalmente também....

        ... gera clareza e limpidez anímica 
com a prática .....

Mudra do Céu – Trabalhar o passado -  
Muito bom para mágoas e 
ressentimentos passados..... 
Potencializa novos caminhos........



Mudra Vajra ( Raio Brilhante ) – 
Excelente para enviar o comando de um 

objetivo
Polegar na unha do dedo médio

Mudra Shivalinga ( regenerador )
Alivia a depressão .... Cansaço
Produz energia realizadora
Braços encostados no corpo



Mudra Kureba ( prosperidade/ riqueza):  
bom para assuntos que requer rapidez 
... Estacionamento....comprar ou não 
.....decidir acertadamente ....

Mudra fechamento do Umbilical:

Protege de energias astrais pesadas em 
ambientes carregados



Mudra da Espada:  Limpeza e proteção do 
chacra cardíaco .... Combate/ corte 
envio energias densas

Mudra Tarjani :  ‘’Sempre Mão direita ‘’
Expulsar energias contrárias.... Limpeza 

do aura

Fonte : fotos: eusouluz.com.br



Swaramadra: 

Respiração como oráculo e previsibilidade de acontecimentos

 



Cuidados nestes momentos 

Devemos cuidar sempre quando a respiração está curta 

Amizades: Ar e fogo – falsas e com rixas
Assuntos legais: Ar e fogo – injustiças e enganos
Relacionamentos: Ar e fogo – brigas e pouco duração
Cobranças: Éter, ar e fogo -  discussões, divergências e falsos pagadores ( promessas )
Manipular dinheiro: Ar – prejuízo e perda
Combates: Estar respirando pela narina esquerda ...pela direita gera fraqueza
Compras e Vendas: Ar e Fogo – falta de visão, prejuízo e discussões
Viagens: Fogo- cuidados e perigos



Gráficos Radiônicos ‘’emergenciais’’

               9 círculos                                                                 Desimpregnador



             
                 Hexágono ( noite )                                      Pentagrama – Letras Hebr.



Hexagrama com pedras



Pentagrama e as forças da natureza



      Salmos

      •Grego = canto acompanhado por instrumento de cordas.
•Hebreu = hinos, cânticos.

♦O SALMO OU PSALMO: Do grego psalmos, de psallein é uma palavra grega com o 
significado de tocar um instrumento de corda, o saltério, espécie de harpa, e é 
também um cântico acompanhado de tal instrumento.

O saltério ou psaltério do grego; de psaltein é um instrumento musical de formato 
triangular ou trapezoidal com treze ordens de cordas, que se faziam vibrar com uma 
pena ou com as unhas.

♦Salmo em hebraico é "Tehellim" que significa Hino, porém a palavra hebraica mais 
usada é "Mizmor". Portanto, os Salmos são cânticos, louvores ao Criador, pedidos de 
perdão, súplicas que revelam o sofrimento e as alegrias do Rei Davi e de seu povo, 
incluindo as guerras, tanto com o rei Saul como com o rei Absalão, seu filho.
Os Salmos também nos cantam a vida deste povo no deserto, nos oásis, suas 
tendas, os pastores que orientam seus rebanhos, as imagens de Jerusalém, com 

seus palácios e torres do magnífico Templo Sagrado. 



Leitura de Salmos 

Teurgia : Força angélica  ... Os 10 Mandamentos ( Pedra de Asgardi ) multiplicados pelo Arcano 15 
... Hoje a Grande Luz ....originando os 150 Salmos de David ..... a Força de David- Pai de 
Salomão....construção do Templo de Jerusalém e o mito de Hiram Abif ( maçonaria )

Wikipédia: David ou Davi (em hebraico: דוד, literalmente "querido", "amado"; no hebraico 
moderno Dávid, no hebraico tiberiano Dāwiḏ; em árabe: داود) é reconhecido como o maior rei de 
Israel, descrito na Bíblia como tendo muitos "dons, como o da música, da poesia e dos salmos", 

David era o irmão mais novo, entre os numerosos filhos de Jessé. O pai escolheu-o para pastor. O 
jovem pastor David, segundo o relato bíblico do livro do profeta Samuel, quando inspirado por 
força divina, matava as feras para defender as ovelhas do seu rebanho 

Utilização:

- Ambiente calmo, próprio para meditação 
- Na recita manter as mãos cerradas e contrair os dedos dos pés, voltado para o norte
- Abrindo livro após meditar sobre o que busca- aleatório
- Específico para um determinado fim
- Fomando um Egrégora ( repetição )

- Recomendação Livro: Salmos de David interpretados por JHS – encontra-se na Eubiose



Consultar a virtude do Salmo antes de empregá-lo

03 – Contra inimigos
07-  Perseguições injustas
09- Ataques ( pessoas e nações ) injustos
23- Pureza no coração
30 – Perigos e armadilhas do inimigos
34- Ruína dos maus e seus sortilégios
38- Cessação dos maus costumes
47- Proteção do Lar
51- Contra os caluniadores e feiticeiros
55-  Contra um inimigo pertinaz
63 – Contra invenções maldosas, palavras pérfidas e vinganças
68- Idéias sombrias, agonia moral
76- Perturbação da alma, insônia
89- Dignidade pessoal
90- Perigos na noite, íncubos e súcubos, ataques noturnos
102-  Cura da alma e do corpo, volta a vida ( realidade )
119-  Golpes tiranos de lngua, união e paz entre todos corações
126- Proteção da casa e família
139- Contra os maledicentes, maus espíritos e perversos
142- Acontecimentos fatais, desespero, dificuldade em tomar resolução
147- Proteção da casa contra ladrões, dias tristonhos ou ameaçadores


