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Orientações para aplicação do processo 
 
Os procedimentos abaixo deverão ser repetidos por vários dias, assim se tornaram 
mais efetivos e a manifestação da Abundancia mais abrangente, pois a cada dia serão 
trabalhados pontos de bloqueio emocional, espiritual e físico que impedem que a 
Abundância se manifeste e a cada dia sua realidade ao redor vai mudando, as coisas 
vão ficando mais leves. 
 
A forma de ativação é dizer o comando uma vez e repetir o pulsar 18 vezes e depois 
repetir o conjunto mais duas vezes. 
 
EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
 
EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
 
EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
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Sequencia desta Meditação. 
 

1. Abertura da Meditação com a Respiração do infinito 
 

2. EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 

3. Leitura e discussão do artigo:  
 
Vivendo na Divina Gratidão. 
 
Comando:  
EU SOU Ativar Gratidão Divina em Luz. 
 

4. Leitura e discussão do artigo: 
 
Eles podem precisar de vocês, mas eles querem? 
 
EU SOU Ativar Escolha Consciente em Luz. 
 
 

5. Leitura e discussão do artigo: 
 
Elevem uns aos outros de todos os modos que puderem em  
todos os dias que puderem. 
 
EU SOU Ativar Kundalini Monádica 
 
Ativa a Kundalini Monádica do ser através integração da Glândula Pineal, Timo 
e Rosa do Coração através do átomo centelha Divina do ser, buscando a 
Transfiguração cósmica do ser. Amplia os canais de ligação com os planos 
superiores.    
 

6. Leitura e discussão do artigo: 
 
Os pensamentos têm Asas. Telepatia. 
 

 
7. Encerramento e aterramento das energias 

EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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Vivendo na Divina Gratidão 
 

Mensagem do Senhor da Luz Por Juracyara Saul da Costa 
04 de dezembro de 2014 

 
Amados, 
Seres de Divina Luz, 
 
 
 
Grandiosa é a Alegria, que nos sustenta e faz Vibrar sobre Todos Vocês a Potente Luz 
Transformadora do Amor, da Harmonia e da Concretização Divina.... 
 
Amados Seres de Divina Luz, quanta Honra Vibrar, Dividir e Emanar este Amor está 
Gratidão..... 
 
Avançamos para o último mês, que fecha o ciclo deste ano de 2014, com Glórias, 
muitas e acentuadas mudanças Cósmicas, na Terra e nesta Humanidade Sagrada..... 
 
O Tempo se acelera de encontro ao Manancial Divino de romper-se em Pura e Plena 
Luz TUDO e TODOS, que absorveram-se das Entregas profundas e das escolhas 
sinceras dos corações, para a transição.... 
 
A Grandiosa Transição Planetária, Cósmica, o Maior e totalmente Único Evento já 
ocorrido na história de Todo o Cosmo, de Toda a Hmanidade Universal..... 
 
E Vocês fazem parte deste Evento, desta Magnânima Festa Celestial.... 
 
Se realiza e avança a conclusão da Vontade e dos Desejos do Coração do 
Deus/Pai/Mãe, se agiganta a conclusão das transformações humanas, dos potenciais 
Celestes em transpor em Luz a Nova Performance Humana.... 
 
A de despontar os Divinos Mestres e Anjos Humanos à Reinar o Paraíso Aqui nesta 
Terra e em Todos os Reinos Celestes deste Universo..... 
 
A Transformação é Fato, a Transformação está Aí a sua frente, a Transformação os 
envolve e a Chave é em Vocês, a Chave é o Amor Incondicional é o Caminho e a 
Vida..... 
 
Amar, abre os Portais interiores da Transmutação Humana e traz a concretização dos 
Planos Divinos a Ancorar em seu Ser o DEUS, o Poder..... 
 
Ser Grato, é a segunda e grandiosa Chave... 
 
A Gratidão Abre Portais, para que o Amor Expanda.. 
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A Gratidão Abre Vocês, ao Magnânimo e Supremo Reino do Ter e Receber... do Ser e 
Concretizar em seu Viver Bênçãos e mais Bênçãos, Milagres e mais Milagres...... 
 
É através da Plena Gratidão, Amor e Perdão, que Tudo se transforma para o Bem, para 
a Elevação de Toda a Terra, de Todo os Cosmos..... 
 
Convocamos a Todos Vocês, a viverem na efêmera Gratidão, na Forma única e Divina 
de mostrar sua inteira satisfação e contemplação a TUDO, que vem do Divino Criador 
..... 
O Deus/Pai/Mãe do Cosmos, o Grande Mestre, o Grande Espírito, o Renascer, o que 
Cria com Plenitude de Amor e Luz..... 
 
O que Ele deseja Agora de Vocês é a Expansão dele em Essência na Terra, através de 
Vocês Essênciados nele.... 
 
O que convoca Vocês, Agora a Ser a sua Completude Divina, Já, no Agora, no avançar 
Celeste que se opera no Universo...... 
 
O Tempo, para que Todos se ingressem neste ápice Divino, avança, não há mais, um 
longo tempo, para que toda a Terra e sua Humanidade se desenvolvam e retomem ao 
Amor.... 
 
O Tempo avança e os convocamos: 
 
Apressem-te 
Apressem-te.... 
 
Ao Divino Ato e Ação de Ser simplesmente Amor e Ser governado por este Amor, que 
modifica, transfigura Tudo ao seu redor.... 
 
 
Apressem-te..... 
 
ATIVAÇÃO E ACESSO COLETIVO DA GRATIDÃO E DO AMOR EM CADA ÂMAGO E ALMA 
SANTA E SAGRADA 
AMADO DEUS/PAI/MÃE..... 
 
EIS-ME AQUI...... 
AINDA, QUE TARDIA A MINHA ENTREGA 
ME RECEBA, TRANSPONHA EM MIM O MIM DIVINO..... 
 
EIS-ME AQUI..... 
RECEBA ESTA MINHA ENTREGA COMPLETA 
O MEU VOLTAR A TI..... 
RECEBA-ME EM SEU AMOR E ME TRANSFORME NA COMPLETUDE DESTE AMOR.... 
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EIS-ME AQUI.... 
SOU GRATO E PEÇO PERDÃO, PELO TEMPO PERDIDO 
ME RECEBA E NÃO ME DEIXE CAIR NAS MÃOS DAS ENERGIAS, QUE ME TENTAM EM 
DEIXAR A TI.... 
 
EIS-ME AQUI.... 
ME RECEBA, ME GUARDE EM SEU CORAÇÃO SAGRADO 
E ME TRANBORDE DE TI, EM AMOR, GRATIDÃO E NA PAZ QUE MINHA ALMA BUSCA 
EM TI... 
 
EIS-ME AQUI... 
EIS-ME EM TI...... 
 
 
Amados Seres de Divina Luz, somente na Plenitude do Amor, da Gratidão e do 
Perdão, que cada Um de Vocês, abrirão as Portas para adentrar o Reino de DEUS, o 
Reino Sagrado de Luz... 
 
Apressem-te 
Apressem-te.... 
 
Voltem a sua Verdadeira Essência Divina 
Os esperamos neste mesmo Amor, Gratidão Celestes que Somos no Um..... 
 
Emanos a Todos a Paz, para sua Entrega, Escolha e Retorno ao Divino Reino Celeste de 
DEUS.... 
 
No Amor a Vitória é Nossa.... 
 
 
Eu Sou 
 
SENHOR DA LUZ 
 
Direitos Autorais: 
Juracyara Saul da Costa © 
Todos os direitos reservados. 
Por favor, compartilhe os textos e canalizações, contanto que o autor e as informações 
de contato sejam sempre incluídos, a mensagem esteja completa e os créditos dados a 
autora. 
http://juracyarasauldacosta.blogspot.com.br/  
http://bomdiamestres.blogspot.com.br/  
http://www.centrodeapoiomiguelarcanjo.com.br/site/html/index.php 
 
 

http://juracyarasauldacosta.blogspot.com.br/
http://bomdiamestres.blogspot.com.br/
http://www.centrodeapoiomiguelarcanjo.com.br/site/html/index.php
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Eles podem precisar de você, mas eles o querem? 
 

Mensagem de Jennifer Hoffman  
8 de Dezembro de 2014 

 
 
Estamos nos dirigindo para um período agitado de Dezembro, em uma semana. 
Vocês estão percebendo algum processo energético em sua vida? Meus guias me 
dizem que estamos sendo orientados a ancorar à medida que expandimos.  
 
Permanecermos com o âmbito de nossa missão de trazer “o céu à terra’ significa que 
temos que ser um ponto de ancoragem para a energia que trazemos e, para mim, isto 
significa ser guiada a aproveitar o tempo para as minhas atividades da vida diária, tais 
como cozinhar, lavar roupas, fazer a limpeza, pagar as contas e limpar a minha mesa, o 
que eu fiz neste fim de semana. 
 
Enquanto eu fazia cada coisa, eu estava muito consciente da energia que eu estava 
ancorando, e ao mesmo tempo, ao terminar cada atividade antes que começasse 
uma nova, envolvia a energia da conclusão.  
 
Isto pode parecer como uma montanha russa, em cima em um minuto e embaixo no 
seguinte, mas se vocês notarem os altos são um pouco mais elevados e os baixos nem 
tanto assim quando começamos o trabalho delicado e detalhado de completar os 
ciclos. Júpiter está também começando o seu movimento retrógrado, o que dura até o 
início de julho de 2015.  
 
Esta é uma repetição do seu trânsito de julho de 2003, onde ele passou rapidamente 
através de Leão e pulou em Virgem. 
 
Desta vez, ele está passando mais tempo em Leão, um signo em que é mais 
confortável, assim iremos obter um maior benefício de seu posicionamento neste 
ciclo.  
 
Podemos usar toda a ajuda que podemos obter agora e cada porção, ajuda. Estão 
sentindo o impulso para completar, finalizar, concluir, para que possam seguir em 
frente?  
 
Vocês têm a energia que apóia isto, assim estejam totalmente ancorados e envolvidos, 
prestem atenção a onde estão criando o fechamento e concluam o que está 
incompleto, porque estamos nos preparando para dispararmos em grande velocidade 
para a ação em 2015 – trata-se de tempo. 
 
Enquanto isto, não temos que correr e termos a certeza de que levamos os nossos 
esforços finais de cura para aqueles que achamos que dela precisam, porque eles 
devem querer ser curados, a fim de apreciar e integrar o seu presente da cura, e 
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algumas pessoas não querem isto. Esta é a mensagem desta semana. 
 
Acreditamos que o presente da cura é a melhor coisa que podemos dar àqueles que 
dela precisam e é, contanto que seja algo que eles queiram e para o qual estejam 
preparados.  
 
Mas, muitas vezes, vemos e estamos cientes da necessidade da cura nos outros, e isto 
é especialmente verdadeiro para aqueles que são muito empáticos, e assumem 
automaticamente que eles querem ser curados. Assim, nós os banhamos em nossa luz 
de cura, apenas para descobrir que somos rejeitados em todos os níveis. Por quê?  
 
Porque antes de estendermos a cura àqueles que acreditamos que precisam da cura, 
devemos perguntar se é o que eles querem, porque tão irreverente quanto isto 
possa parecer, nem todos querem a cura ou serem curados, e eles vão combatê-los 
com tudo o que eles têm se vocês tentarem lhes dar a cura para a qual eles não estão 
preparados. 
 
Por mais que estendamos com a melhor das intenções a cura àqueles que sabemos 
que estão sofrendo e cujas vidas são limitadas pela presença de seu medo e dor, é o 
equivalente à arrogância espiritual e à manipulação energética dar a cura às pessoas 
que não pediram, que não querem e para a qual não estão preparadas.  
 
Sim, ainda que vocês saibam que elas estão estendidas no chão, se vocês tentarem 
levantá-las antes que elas estejam preparadas para se erguerem sozinhas, elas irão 
empurrar a sua mão e lhes dizer para deixá-las sozinhas. Por quê? 
 
Porque não é da cura que elas têm medo, mas o que lhes acontece uma vez que elas 
estejam curadas. Elas se sentem mais poderosas em seu estado doentio, que é a sua 
zona de conforto, do que serem curadas, que não é apenas a sua zona de desconforto, 
é também totalmente desconhecida e bastante assustadora.  
 
Algumas pessoas são fortalecidas pela sua dor, ainda que isto não lhes faça sentido, 
e elas são ancoradas através da dor e do caos com que elas escolhem viver. Se vocês 
tentarem mudar isto, elas ficarão desorientadas, não ancoradas, confusas e em 
território desconhecido e assustador. Antes que alguém possa aceitar a cura, ela 
precisa encontrar uma nova fonte de capacitação para substituir aquela (cheia de 
dor), que ela está atualmente usando. Ainda que isto não lhes traga paz e alegria, é 
ainda com o que elas ficam confortáveis e não querem desistir disto, até que estejam 
preparadas. 
 
Isto não tem que fazer sentido ou ser lógico, pois é parte da aceitação e do não 
julgamento que devemos estar dispostos a darmos a mão aos outros, enquanto 
completamos a nossa própria jornada de cura.  
 
Uma das razões que queremos que determinadas pessoas sejam curadas, envolve o 
nosso próprio karma e acreditamos que curá-las nos dá uma conclusão e que 
podemos seguir em frente, livres do karma.  
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Mas esta é a nossa agenda e ela é construída em várias suposições falsas: 
 
- Que todos precisam ter cura e o fechamento de uma maneira específica para que o 
karma termine. 
 
- Que somos responsáveis pela cura dos outros. 
 
- Que apenas porque sabemos que alguém está na dor, nós supomos que ele queira 
ser curado. 
 
- Que devemos ser o seu curador e é por isto que estamos em seu caminho 
 
- Que todos os companheiros cármicos devem ser curados da mesma maneira, para 
que a conclusão kármica aconteça. 
 
Como eu escrevi em “Ascendendo aos Milagres – O Caminho da Mestria Espiritual” –  
 
“O Karma é como uma dança e quando um dos parceiros para de dançar, a dança 
cármica acaba.”  
 
Nós temos agora a oportunidade de terminarmos o carma, o que tem sido o propósito 
deste ciclo de alma e estamos no ponto crítico agora. A dança cármica acaba quando 
escolhemos nos afastar, não quando finalmente alcançamos a nossa missão de cura 
total desejada. Então, a outra pessoa ou encontrará um novo parceiro cármico, ou 
decidirá parar de dançar também. Não somos responsáveis por esta escolha, nem 
temos qualquer controle sobre ela. 
 
Estamos preparados para liberarmos a nossa necessidade de cura e permitirmos que 
todos se curem em seu próprio tempo, em seu próprio ritmo, e quando eles estiverem 
preparados?  
 
Podemos ser Faróis de Luz e resplandecermos o potencial de cura no caminho da 
humanidade, para que eles possam vê-lo quando estiverem prontos, ou 
continuaremos a ser Trabalhadores da Luz, lutando para curar um mundo, através do 
nosso próprio medo da presença contínua do carma, estendendo a cura às pessoas 
que sabemos que podem precisar dela, mas que não a querem ou que não estão 
preparados para ela?  
 
É o momento de permitirmos que o carma seja uma coisa do passado, a que ele 
pertence, e prepararmos o caminho de cura e integridade para os novos paradigmas 
a que todos têm acesso, quando eles estiverem preparados para a cura, sendo um 
exemplo de vida íntegra, curada e cheia de alegria.  
 
Assim, eles poderão fazer esta escolha para eles mesmos, quando estiverem 
preparados para serem capacitados por um novo modo de ser, livre do carma e da dor. 
 



Meditação para Abundância Divina 
10 de Dezembro de 2014 

Centro de Tecnologia Quântica Copyright 2014 - Reprodução Proibida   
A Abundância está em seus Pensamentos. Manifeste-a! 

11 

Direitos Autorais: 
Site original: www.enlighteninglife.com       
 
Direitos reservados © 2004/2013 para Jennifer Hoffman. Todos os direitos são 
reservados. Todo o material desta página está protegido pela lei dos direitos 
internacionais dos Estados Unidos da América e não podem ser parcialmente o 
integralmente reproduzidos sem a permissão escrita e expressa da autora. Todas as 
reproduções autorizadas, parciais ou em cópias, por inteiro ou em parte, devem fazer 
referência ao nome da autora e ao website de Curas Uriel  
 
Tradução de Regina Drumond Chichorro – reginamadrumond@yahoo.com.br 
 
 

http://www.enlighteninglife.com/
mailto:reginamadrumond@yahoo.com.br
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Elevem uns aos outros de todos os modos que puderem em  
todos os dias que puderem 

 
Mensagem do Conselho Por Ron Head 

Em 03 de dezembro de 2014 
 
Há informação chegando agora a vocês por muitos canais e muitos de seus escritores 
sensitivos, blogueiros e daqueles de suas redes sociais em relação a mais aumento 
de energia, de intensidade e frequência conforme vocês adentram este último mês 
de seu atual ano. 
Isso é verdadeiro, e comentaríamos sobre isso neste texto também. 
Uma parte da sensação de intensificação que vocês têm é o aspecto relativamente 
novo de ativação de suas capacidades interiores, muitas das quais, até este momento, 
vocês não estavam cientes. 
 
Vocês podem ter desejado tentar isto ou aquilo no passado, mas sentiram que vocês 
não eram capazes de ser “bom” nisso. 
 
Nós não vamos lhes dizer que vocês podem ser mestres artísticos, embora possam ser. 
 
O que desejamos sugerir é que o empenho para descobrir destravará as energias de 
criação que podem ter ficado latentes ou bloqueadas pelo desuso. 
 
Vocês são criadores. 
Alguns podem pintar. 
Outros podem tocar música. 
Alguns podem cozinhar. 
Alguns podem inventar. 
E poderíamos citar muitos outros modos como vocês podem criar coisas novas. 
 
Vocês descobrirão essas coisas que vocês podem nem ter sentido se vocês não 
exercitaram os “músculos” criativos antes. 
 
Vocês também ativarão uma pequena coisa denominada inspiração. 
 
Nós lhes diremos clara e diretamente que ela é ainda outro meio de vocês se 
sintonizarem com a sua parte que está do nosso lado do que vocês chamam de “véu”. 
 
Em muitos casos, o resultado pode ser algo não visto antes, pois vocês abrilhantam 
os conceitos e ideias que vocês se encontram capazes de acessar. 
Vocês comumente chamam isto de invenção. 
 
As coisas que mudam o mundo sempre acontecem deste modo. 
O ambiente ou clima dessa energia é reforçado conforme mais e mais participam dele. 
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Então, essa nova receita em que vocês estão pensando contribuirá. 
Não continuem a depreciar o que vocês fazem. 
Não continuem a depreciar o que os outros fazem. 
Celebrem-se e parabenizem uns aos outros. 
Elevem uns aos outros de todos os modos que puderem em todos os dias que 
puderem. 
Esse novo mundo que vocês querem?... é assim que vocês o estão construindo. 
 
De volta à energia que vemos que muitos mais de vocês estão sentindo. 
Explorem-na. 
A intenção e a atenção farão isso. 
 
Alguns de vocês tentarão direcioná-la. 
Alguns a permitirão fluir. 
Alguns de vocês produzirão Monas Lisas. 
Alguns de vocês farão bolos ótimos. 
Alguns descobrirão novos métodos de cura ou novas meditações. 
 
Alguns considerarão que os resultados não são tão ótimos. 
Isso é julgamento de valor. 
O valor realmente está no criar. 
Mudem alguma coisa e criem outra vez. 
 
É assim que mundos novos são feitos. 
 
Como os humanos se lançam para um território novo agora, nós lhes pedimos que 
façam o mesmo. 
E nós lhes pedimos que se sintam como uma parte disso. 
 
Aprendam a se considerar e a se sentir como uma parte do todo e não o ser separado 
que lhes foi ensinado a valorizar tanto. 
 
Sentir-se separado tem seus custos, como muitos de vocês ficaram cientes. 
 
Sentir-se como uma parte do Todo é algo para se aspirar. 
 
Façam o que vocês fazem como uma contribuição. 
Será uma contribuição, mas sua intenção é o que será importante para vocês. 
 
Direitos Autorais: 
Copyright © Ronald Head. Todos os direitos reservados. 
Você pode copiar e redistribuir este material contanto que não o altere de nenhuma 
forma, que o conteúdo permaneça completo e inclua esta nota de direito e o link: 
http://oraclesandhealers.wordpress.com/  
Tradução: Blog SINTESE http://blogsintese.blogspot.com/ 
 

http://oraclesandhealers.wordpress.com/
http://blogsintese.blogspot.com/
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Os pensamentos têm asas – Telepatia 
 

Por Robert M. Schoch, Ph.D. 
11 de novembro de 2014 

 
A telepatia é real. Os pensamentos têm asas. Disso eu tenho certeza. É uma pena 
que a telepatia, a interação direta de mente para mente independente dos sentidos 
conhecidos (visão, audição, olfato, paladar, tato, equilíbrio, e assim por diante), 
ainda é evitada e ridicularizada por muitas pessoas.  
 
Isto, apesar dos extensos estudos sobre telepatia, premonição, e fenômenos mentais 
semelhantes, realizadas por mais de um século por alguns dos melhores cérebros, 
incluindo cientistas Ph.D.s e ganhadores do prêmio Nobel.1 
 
O fenômeno básico de telepatia foi demonstrado inúmeras vezes, e até mesmo 
colocado em prática. Existe uma vasta literatura científica sobre Parapsicologia (que 
engloba o estudo da telepatia), em revistas especializadas e sociedades médicas.2  
 
Há fortes evidências de laboratório corroborando a telepatia, desde estudos clássicos 
de escolha de cartas até experimentos controlados, nos quais um agente insere 
telepaticamente material em sonhos de um sujeito, por meio de testes mais 
sofisticados para transferência de informação telepática em estado totalmente 
consciente ou no limiar da consciência entre o sono e a vigília (hipnagogia). 
 
Um grande e convincente corpo de evidências de casos espontâneos apoia a 
realidade da telepatia, como eventos de crise em que uma pessoa tem consciência 
telepática, ou ainda "vê" uma aparição, de um ente querido enfrentando turbulência 
emocional, dor, sofrimento ou morte. Fenômenos parapsicológicos relacionados a 
telepatia têm sido aplicados com sucesso para coleta de informações. Jimmy Carter, o 
39º presidente dos Estados Unidos (1977-1981), testemunhou a sua eficácia: 
 
“Os resultados comprovados destes intercâmbios entre nossos serviços de inteligência 
e parapsicólogos levantam algumas das questões mais intrigantes e irrespondíveis da 
minha presidência... Eles desafiam a lógica, mas os fatos são inegáveis.”3 
 
Recentemente o Dr. Daryl J. Bem, da Universidade de Cornell divulgou os resultados de 
nove experimentos, envolvendo mais de mil participantes, que documentam 
resultados positivos de forma consistente significativas para pré-cognição e influências 
retroativas, componentes importantes da parapsicologia.4 Apesar das evidências 
esmagadoras de fenômenos de telepatia e afins, muitos cientistas não consideram a 
Parapsicologia uma ciência e, sem saber nada sobre o assunto, sentem-se à vontade 
para fazer afirmações depreciativas referentes ao campo e seus praticantes. 
 
Nesse ponto, eu acredito que é hora de ir além de aplacar os céticos e zombadores, 
porque nenhuma quantidade de provas irá convencer alguns de que a telepatia é 
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genuína. Vamos nos concentrar no estudo dos fenômenos e desvendar os segredos da 
telepatia. Pensamentos podem ter asas, mas quão longe eles podem voar? 
 
A telepatia é muitas vezes considerada independente da distância; ou seja, os 
pensamentos são livres para voar tão longe quanto eles desejam. Mas, é este 
realmente o caso? Há casos bem atestados de telepatia que ocorrem ao longo de 
milhares de quilômetros, mas concluir que toda telepatia acontece, literalmente, 
independente da distância, é prematuro.  
 
É extremamente difícil de medir a intensidade de um sinal telepático para além da 
entrega da mensagem (por analogia, uma mensagem audível pode percorrer e ser 
percebida através de um quarto, independentemente se foi gritada ou sussurrada). 
 
Alguns estudos controlados indicam que pelo menos algumas vezes a telepatia pode 
ser atenuada com a distância.5  
 
A atenuação era de se esperar, a menos que, talvez, a telepatia seja um fenômeno da 
mecânica quântica não-local. Possivelmente existem múltiplas formas de telepatia: 
Informação transportada em ondas eletromagnéticas de frequência extremamente 
baixa, informações transferidas por meios de mecânica quântica e informação 
propagada através de algum outro mecanismo. 
 
Devemos considerar também os aspectos psicológicos da telepatia. Uma pessoa pode 
preferencialmente se concentrar telepaticamente sobre os pensamentos e emoções 
de alguém que está psicologicamente "próximo", mesmo que distantes no espaço 
físico. 
 
Há um outro, mais curioso, aspecto da telepatia. Fenômenos de tipo telepático não 
estão limitados ao presente, mas transcendem os limites do tempo. A informação 
telepática pode ser recebida a partir do futuro e do passado, com a tendência de que 
as experiências telepáticas caem drasticamente à medida que se distancia 
temporalmente mais longe do presente.6  
 
Várias formas de pré-cognição, tais como aquelas que foram confirmadas pelo Dr. 
Bem, pode ser explicadas em termos de informação telepática recebida do futuro, e o 
futuro agente em alguns casos, sendo a mesma pessoa que o receptor (o percipiente) 
no presente.  
 
Você pode receber informações telepáticas de seu próprio futuro! Talvez isso soe 
estranho, mas pode ser apenas a forma como o mundo é. Na verdade, se você 
pensar sobre isso, quem é mais próximo emocionalmente e psicologicamente a você, 
do que você mesmo? 
 
Notas de Rodapé: 
 
1. Por exemplo, Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia / Medicina de 1913, e Brian 
Josephson, Prêmio Nobel de Física de 1973. 
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2. Ver artigos reimpressos em, e as referências citadas no, Robert M. Schoch e Logan 
Yonavjak, (compiladores e comentadores) A Revolução da Parapsicologia: A Concisa 
Antologia de Pesquisas Paranormais e Psíquicas, New York: Jeremy P. Tarcher / 
Penguin, 2008. 
 
3. Jimmy Carter citado em um artigo Politico, "ciência estranha de Carter" por Patrick 
Gavin, publicado na Internet em 20 de outubro de 2010: 
www.politico.com/click/stories/1010/carters_weird_science.html (Acessado em 20 de 
outubro de 2010). 
 
4. Daryl J Bem, "Sentindo o Futuro: A evidência experimental para Influências 
anômalas retroativas sobre Cognição e Afeto", Journal of Personality and Social 
Psychology, no prelo. Manuscrito postado em: http: //dbem.ws/FeelingFuture.pdf 
(Acessado em 11 de novembro de 2010). 
 
5. Ver discussão em Schoch e Yonavjak (nota 2), 346-347; William Braud, "Psi e 
distância: é prematura uma conclusão de Independência de Distância?", De 2010, 
artigo publicado em: http: //inclusivepsychology.com/uploads/Psi_and_Distance_-
_A_Premature_Conclusion.pdf (Acessado em 20 de novembro de 2010). 
 
6. Ver discussão em Schoch e Yonavjak (nota 2), 345-346 e 347-349 .. 
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construtores das pirâmides: as verdadeiras origens do Pirâmides do Egito à América 
antiga (2003), e Busca pela Pirâmide: Segredos da Grande Pirâmide e os primórdios da 
civilização (2005). Mais recente livro do Dr. Schoch é A Revolução Parapsicologia: A 
Antologia Concisa de Paranormalidade e Pesquisas Psíquicas (2008, compilação e 
comentário de Robert M. Schoch e Logan Yonavjak). Website: www.robertschoch.com.  
 
fonte:  
http://www.newdawnmagazine.com/articles/thoughts-have-wings  
Tradução: Luciana Pellegrini Drucker <luzpelegrina@gmail.com> 
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