
 

Sintonização com a

Chama de Protecção Psíquica
Trazido por Reiki Elemental (www.elementalreiki.com)

Introdução
O Arcanjo Miguel trouxe esta energia de protecção contra ataques psíquicos. Esta protecção é muito
importante, especialmente nos tempos modernos, onde somos constantemente bombardeados por
energias externas.

Os  ataques  psíquicos  são  mais  comuns  do  que  imaginamos,  acontecendo  constantemente.  Nós
nascemos  com  defesas  naturais  contra  ataques  psíquicos  -  um  sistema  imunitário  espiritual,
poderíamos dizer,  que normalmente deve oferecer  protecção suficiente  contra  ataques psíquicos
comuns.

Por vezes, no entanto, o sistema imunitário espiritual é comprometido, devido a um ataque psíquico
continuado, doença, ou outros efeitos negativos no sistema energético. Quando isso acontece, o
indivíduo torna-se muito vulnerável a ataques psíquicos, muito mais vulnerável do que o habitual.

Às vezes, mesmo com um sistema imunológico espiritual forte, acabamos por ser vítimas de um
ataque psíquico, especialmente se este ataque é particularmente persistente ou perpetrado por um
grande grupo de pessoas.
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Os Trabalhadores da Luz são particularmente vulneráveis a ataques psíquicos, porque são muitas
vezes alvo de energias escuras. Além disso, os clientes que precisam de cura têm, frequentemente,
bastante energia negativa. Assim, é muito importante para qualquer um, no trabalho de cura, se
proteger regularmente.

É por isso que a protecção psíquica é crítica.

A  Chama de Protecção Psíquica foi  preparada para proteger  não só do ataque psíquico,  mas
também para reparar o nosso sistema imunitário espiritual de cada vez que a  Chama  é activada.
Desta forma, a  Chama de Protecção Psíquica  proporciona uma protecção imediata de ataques
psíquicos actuais, reforçando em simultâneo a protecção longo prazo.

Sobre ataques psíquicos
Um ataque  psíquico  é  quando alguém tenta  prejudicar  outra  pessoa  ao  nível  espiritual  usando
energia psíquica.

Existem três tipos básicos de ataque psíquico:

Agressão psíquica: é quando alguém activamente e propositadamente ataca campo de energia de
outro pessoa com intenções negativas. Exemplos de assalto psíquico incluem: Envio de ódio a outra
pessoa,  promovendo  activamente  e  desejando  o  fracasso  de  outra  pessoa,  lançando  um feitiço
negativo sobre outra pessoa.

Vampirismo  psíquico: é  quando  alguém drena  campo  de  energia  de  outra  pessoa.  Vampirismo
psíquico pode ser consciente e feito activamente com intenção negativa, ou de forma inconsciente,
sem intenção. Vampirismo psíquico inconsciente é muito comum, é o que ocorre quando alguém é
carente e suga a energia de outra pessoa.

Contaminação Psíquica: é o que acontece quando um sistema de energia vulnerável é exposto a
energia negativa. Mesmo sem intenções negativas em relação a outra, uma pessoa contaminar outra.
Se ela própria  transporta  muita  energia  negativa consigo, acaba por contaminar todos os que a
rodeiam. Se nos irritamos continuamente com alguma pessoa ou pessoas, ou ficamos na defensiva
em relação a essa pessoa, provavelmente essa pessoa tem energia negativa que pode estar a afectar o
nosso sistema energético.

É geralmente boa ideia protegermo-nos, quando nos rodeamos de pessoas negativas,  mas também
poderemos  tentar  limitar  as  interacções  com essas  pessoas,  tanto  quanto  possível.  Procuremos
rodear-nos de positivas.

Um ataque psíquico pode ser muito devastador, e se não for controlado, poderá resultar em:
- Depressão
- Ansiedade
- Doença
- “Azar "
- Acidentes
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- Perda de emprego
- Dificuldades financeiras

Em caso de doença, os ataques psíquicos podem abrir o sistema energético do destinatário para a
contaminação. Contaminação profunda pode servir como plataforma para o desenvolvimento de
energia densa, que a longo prazo origina doenças crónicas como a Síndrome de Fadiga Crónica,
Fibromialgia,  e  Esclerose  Múltipla.  (Nem todas  as  doenças  são  causadas  por  ataques  psíquico
enviados por outros. O cancro é muitas vezes o resultado de o indivíduo que se ataca a si próprio.)

Uso
Uma vez  sintonizados,  poderemos  invocar  a  Chama de  Protecção  Psíquica para  colocar  um
escudo de protecção e energia de cura do arco-íris em torno de nós.

Como  invocar a Chama de Protecção Psíquica:
São Miguel, São Miguel, São Miguel; por favor envolve-me com a Chama de Protecção Psíquica.
(Você pode mudar esta frase ligeiramente, mas deve incluir "São Miguel" e as palavras "Chama de
Protecção Psíquica . ")

Esta Chama não só irá proteger, como vai bloquear o envio de quaisquer ataques psíquicos de si
próprio.

Para proteger um ente distante, um bem ou propriedade, um projecto, ou uma situação:
São Miguel, São Miguel, São Miguel; por favor rodeia o meu ente querido (a minha casa, o meu
trabalho, o meu projecto, etc.) com a  Chama de Protecção Psíquica.

Sugerimos que invoque a Chama de Protecção Psíquica todos os dias, ao acordar e antes de se ir
deitar.

Também poderá  invocar  a  Chama de Protecção Psíquica sempre  que  se sinta  numa situação
negativa. Confie na sua intuição. O sistema nunca se gasta ou perde capacidade, pode usá-lo tantas
vezes quantas intuir.

Como seu sistema imunitário espiritual fica mais forte, será menos sujeito a ataques psíquicos.

Em casos graves de ataque psíquico, usar Chama de Protecção Psíquica pode não ser suficiente.
Por favor, consulte um terapeuta qualificado com experiência para o ajudar.

A sintonização
Você pode sintonizar-se (ou re-sintonizar), a qualquer momento, invocando o Arcanjo Miguel.
Procurando um local calmo e confortável, diga em voz alta,  ou mentalmente:  São Miguel,  São
Miguel, São Miguel; por favor, sintoniza-me com a Chama de Protecção Psíquica.

Após  este  pedido,  sinta  esta  Chama  a  envolvê-lo  totalmente,  garantindo  a  sua  segurança  e
protecção.

Se quiser incrementar este sistema de protecção, durante a sintonização, visualize um arco-íris em
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seu redor.

Esta energia pode ser compartilhada livremente com qualquer pessoa, e também poderá ser incluída
numa sintonização de outro sistema de cura, como Reiki, por exemplo.

4

www.trabalhodeluz.com

http://www.trabalhodeluz.com/

