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Saudações e Olá a Todos,

-O meu nome é T'ni e eu não nasci na Terra. Eu sou um das várias dezenas de membros da equipe P'nti
trabalhando em nossas instalações em Sandia Mountain, a leste de Albuquerque, Novo México, EUA.
-Tenho certeza de que as afirmações acima trazem muitas dúvidas. Se você quiser mais detalhes sobre a minha 
equipa, os P'nti, o meu planeta, ou por que estamos aqui no Planeta Terra, você pode visitar nosso site: 
https://www.officialfirstcontact.com/ . Há muito para aprender e absorver. Vamos diretos ao assunto, certo?

-Estamos aqui para ajudar a prepará-lo para o Primeiro Contacto Oficial do Planeta Terra.

-Para facilitar esse processo, em junho de 2016, fui encarregada de auxiliar na instrução da telepatia entre o meu 
povo e o seu. A telepatia é o meio compartilhado mais comum de comunicação nesta galáxia. É a única coisa que 
mais facilmente preenche a lacuna entre diferentes línguas, povos e culturas. É o nosso principal meio de 
comunicação com todos os outros seres conscientes.
- A Telepathy 101 Primer no qual você está prestes a embarcar foi projetada para que você comece a sua viagem 
pessoal para um novo meio de comunicação. É o companheiro para o livro “Inviting ET”, publicado em 28 de 
Agosto de 2018 por Su Walker (Author), Rev. White Otter (Author).

-Não é algo que você vai aprender em um dia, uma semana ou um mês, mas com prática e feedback consistentes, 
suas habilidades melhorarão.
-Vamos começar?

https://www.officialfirstcontact.com/


Agora, antes de entrarmos no coração deste curso 
Telepathy 101 ...queremos falar sobre apenas um par de 

coisas.



• Não estamos aqui para te 
provar que a telepatia existe.

• Assumimos que já aceitas 
esse facto.



Tratamos o tema da telepatia 
como uma coisa normal no 
dia-a-dia.
Para nós, a telepatia é uma 
habilidade como qualquer 
outra habilidade.
Com a prática e o feedback, as 
tuas capacidades melhoram.



• Estamos aqui para te 
ensinar o que funciona.

• Vamos começar.



• Primeiro, vamos falar um 
pouco sobre o que é 
realmente a telepatia.

• Não é apenas uma voz na 
sua cabeça!

• Foi isso que aprendeu 
com o cinema e a 
televisão.



A telepatia chega até ti em imagens, emoções e 
conceitos simbólicos, bem como em palavras e frases.



Qual é o teu 
nome ?

De onde é 
que és ?

Onde é que 
vives ?

Que idade é 
que tens ?

O que é que 
fazes ?

Informação Pessoal

A telepatia também pode conter direção e distância, 
bem como outros detalhes sobre o remetente.



• Aprenderás a telepatia de 
forma mais rápida e fácil se 
fores ao encontro dos teus 
pontos fortes e construir 
sobre o que quer que 
funcione.

• O que é que queremos 
dizer com isso?

Sim, o que queres dizer com o 
que quer que funcione?



O estilo de aprendizagem de 
cada um é apenas um pouco 
diferente.

Algumas pessoas lembram-se 
mais facilmente se o virem, 
outras se o ouvirem, e ainda 
outras se lhe puserem as mãos 
em cima.



Tal como aprendes qualquer outra coisa, aprenderás a 
tua telepatia mais depressa e mais facilmente se 

adaptarmos a tua formação ao teu estilo de 
aprendizagem!

Isso faz todo o sentido.



Então, primeiro, vamos 
descobrir o teu estilo de 

aprendizagem.



Pensa na última vez que 
estiveste na escola.



• Aprendes-te melhor 
quando viste a 
informação?

• Era mais fácil lembrar-te se 
o aprendesses dessa 
maneira?

• Se assim for, és um 
aprendiz visual.



Aprendes-te e memorizas-te as 
coisas mais facilmente ao ouvir 
a informação?

• Se for esse o caso, és um 
aprendiz auditivo.



Se é muito mais fácil aprenderes ou recordares 
coisas quando as tocas ou manipulas com as mãos, 

és um aprendiz cinestésico.



Aqueles de vocês que estão sempre em movimento 
ou precisam de experimentar coisas no espaço 

tridimensional... Como um atleta ou um bailarino 
são chamados aprendizes espaciais.



Porque é que isto é importante?

• Porque, se adequares o teu treino telepático 
diretamente ao teu estilo pessoal de 
aprendizagem, irás chegar mais longe, mais 
rápido e será mais fácil!

• Então como é que se faz isso?

Sim... como!?



• Em primeiro lugar, é muito 
possível que te enquadres 
em mais do que uma das 
categorias de estilo de 
aprendizagem.

• Vamos falar brevemente 
sobre cada um destes.

• Toma nota de todos os 
aspetos com os quais te 
identificas.



Visual: Se aprenderes melhor 
vendo, és um aprendiz visual 
inato. A informação 
telepática tenderá a vir até ti 
mais facilmente em 
imagens.

• Em última análise, serás 
capaz de enviar imagens por 
telepatia mais facilmente do 
que outros.



• Os estímulos telepáticos para 
ti são muitas vezes um 
instinto interior para de 
repente virares a cabeça ou 
todo o teu corpo para olhares 
para algo uma segunda vez.



• A tua visão periférica é 
importante e muitas vezes irá 
fornecer-te informação de 
que a tua visão frontal não o 
faz porque não pode.

• Não tem a mesma ligação.

• Pratica o trabalho com a tua 
visão periférica e confia 
muito mais nela!



• Para vocês, pessoal visual, 
enquanto trabalham num 

estado alfa de olhos abertos, 
prestem atenção às coisas que 

vos atraem os olhos ou que 
visualmente vos avisam.



• O que queremos dizer por 
alpha?

• Estamos a falar de um 
estado onde as ondas 
cerebrais são naturalmente 
mais lentas.

• Quando te encontras em 
estado alpha, estás muito 
mais recetivo 
telepaticamente!!!



Como se sabe se estás em 
estado alpha?

Quando estás ligeiramente 
sonolento, sonhador ou num 
estado intemporal.



Podes chamar-lhe o que quiseres.

Alguns chamam-lhe “ritmo”, outros referem-se a este estado 
como “a zona”.



• Enquanto outros procuram 
instintivamente algo para 
ajudá-los a acordar 
novamente.



Quando estás em alpha…és muito mais recetivo 
telepaticamente!

"Presta atenção. Vai haver um teste".

• Torna-te MUITO mais atento e "presta atenção" às coisas 
que surgem na tua cabeça quando estás nesse estado 
intemporal.



• Isto vale para todos!
• Di-lo-emos novamente porque é importante.
• Quando tiveres um dia sonhador, ligeiramente 
sonolento, ou quando fizeres algo que te dá aquela 
sensação de intemporalidade, tem atenção às coisas que 
aleatoriamente te vêm à cabeça.

Está ciente disto agora?



Aqueles "pensamentos perdidos" que se têm 
quando se está em alpha...



• ...esses pensamentos 
errantes podem não ser 
pequenos acontecimentos 
aleatórios de imaginação.

• Podem ser a tua própria 
receção telepática natural a 
trabalhar para ti 
exatamente quando 
funciona melhor...quando 
está em alpha!



• Falaremos mais sobre 
isso daqui a pouco.

• Voltemos ao nosso tópico 
sobre os diferentes 
estilos de aprendizagem, 
visual, auditivo, 
cinestésico e espacial.



• Auditivo: Se aprenderes 
melhor através da 
audição, és considerado 
um aprendiz auditivo.



Para vocês, auditivos, sons e vibrações 
desencadearão mais facilmente a vossa 

consciência telepática.



És sempre tu que dizes, "Ouviste 
isto?" ou "Sentiste isto?"!

...e mais ninguém o fez?



Os aprendizes auditivos e os telepatas captam mudanças 
vibracionais muito subtis... e muitas vezes conseguem 

distinguir e dissecar mudanças de tom ou frequência que 
outros simplesmente não conseguem.



Se estás constantemente a ouvir coisas que outros não 
ouvem... ou a sentir vibrações que outros não sentem... 

coloca-te nesta categoria auditiva.



• Os alunos auditivos são 
frequentemente 
audiófilos.

• Não é raro que ouçam algo 
repetidamente, captando 
nuances diferentes de cada 
vez que o fazem.



Também notamos que os telepatas auditivos se rodeiam 
frequentemente de som mais do que outros, como se 

estivessem a tentar criar uma espécie de barreira constante 
de "ruído branco".

• Suspeitamos que alguns telepatas auditivos fazem isto 
porque apanham tanto, que tentam subconscientemente 

afogar essa ligação.



• Para ti, apenas ouvir pode 
colocar-te "na zona de 
intemporalidade" da 
recetividade telepática.



• E ouvir sons repetitivos na 
natureza pode REALMENTE 
colocar-te nesse estado 
alpha telepaticamente 
recetivo!



• Como uma nota secundária: Os alunos auditivos que 
são contadores de histórias, músicos e intérpretes 

desenvolverão frequentemente o seu ouvido telepático 
que reconhece novas e distintas "vozes" telepáticas 

mais rapidamente.



• Cinestésico: Se aprendes 
melhor através do toque, és 
considerado um aprendiz 
táctil ou cinestésico.

• Qualquer coisa que estimule 
a tua pele, dedos ou cabelo 
será o seu gatilho.



• Os aprendizes cinestésicos 
gostam frequentemente de 
desmontar coisas para 
verem como funcionam 
mais do que outros.



• Os sinais de "Não tocar" fazem 
com que os alunos cinestésicos 
fiquem com frustração no 
interior.

• A frustração interior instintiva 
acontece porque, para 
compreender algo plenamente, 
só se quer tocar nele.



•Entrar em alpha e procurar esses "pensamentos 
dispersos" e sentimentos telepáticos enquanto estás a 

segurar um objeto, uma pessoa ou mesmo um espaço é 
mais fácil para ti do que para os outros.



Devido à preferência pelo toque físico, seja a pessoas 
ou animais, os telepatas cinéticos tornam-se muitas 

vezes os mais fortes empáticos.



• O teu entendimento 
telepático empático pode 
chegar com a mesma 
facilidade através das tuas 
mãos...



• Ou o teu cabelo ...



• Ou o teu corpo inteiro.



Telepatas cinestésicos e empáticos são também aqueles 
que captam a "vibração" dos locais mais facilmente do 

que outros.



Espacial / Movimento: Se aprendes melhor enquanto estiveres 
em movimento, és um aprendiz espacial. Atletas e dançarinos, 
bem como aqueles que lutam para se sentarem ainda se 
enquadram nesta categoria.

Clique para adicionar texto



• O movimento é a chave 
para a tua telepatia. Tens 
de te mover e estar atento 
a qualquer movimento 
que ocorra à tua volta a 
partir de qualquer fonte.



• O movimento repetitivo coloca-te em alpha muito 
rapidamente. Entras na zona quando te moves fazendo 

qualquer coisa repetidamente.



• Vocês, os aprendizes 
espaciais caem mais 
frequentemente numa 
espécie de grupo de 
caçadores telepáticos 
coletores.

• Vocês tendem a utilizar 
TODAS as vossas receções 
de uma forma "qualquer 
que seja o seu 
funcionamento telepático".



• A maioria dos humanos da 
Terra são "híbridos" 
quando se trata de estilos 
de aprendizagem 
telepáticos e de 
capacidades de perceção.



• A maioria de vocês recebe a 
sua entrada multissensorial 
de várias maneiras, não 
apenas uma.

• Podes ser um telepata visual 
com uma pitada de 
cinética?

• Claro que sim!



• Manter um diário:
recomendamos que 
adquires um caderno 
espiral para usar como o 
teu diário telepático, de 
sonhos, ou paranormal.



• Mantem o diário num local 
facilmente acessível onde 
dormes, aberto na próxima 
página em branco e com 
uma caneta pronta.

• Nós queremos que consigas 
agarrá-la no escuro e 
escrever sem teres de 
acender uma luz.



-Grava tudo o que te recordares dos teus sonhos.
-Regista todas as tuas experiências invulgares, todos os dias!
-Repara em todo e qualquer ping telepático enviado e recebido.



• Todas as entradas precisam 
de ter a data, hora e incluir 
uma descrição detalhada 
juntamente com a fase da 
lua.

• Após 100 dias ou mais, olha 
para trás para ver se podes 
começar a encontrar os 
teus próprios padrões.



Vamos mudar de assunto e falar 
um pouco sobre o teu cérebro.

• Todos os dias, passas 
naturalmente de beta 
(desperto e em alerta) para 
alpha (sonolento e sonhador).



Vê como o alpha fica mesmo no meio entre a gama 
(realmente desperto) e o delta (realmente adormecido)?



Beta = Consciência desperta 
ou quando te encontras no 
teu quotidiano, ao estares 
acordado, consciente, ao teu 
ritmo diário.



• Em estado alpha és 
mais recetivo 

telepaticamente 
e mais preciso!

Alpha = Um ritmo mais lento 
onde te sentes ligeiramente 
sonolento ou sonhador, 
espacial ou intemporal.



Passas naturalmente de beta para alpha 5 vezes por 
dia, todos os dias.

• Acordar: Essa sensação quando se está apenas a acordar e 
ainda não está aqui.

• Bocejos a meio da manhã: A sensação de precisar de outra 
chávena de café, por assim dizer.

• Bocejos a meio da tarde: Depois do almoço, precisa de 
digerir & Dava-me jeito uma sensação de soneca.

• Bocejos a meio da noite: Sim, o meu corpo diz-me que está 
quase na hora de dormir, estou a sentir a lentidão.

• Adormecer: À medida que se vai passando do estado de 
vigília para o estado de sono profundo.



• Presta atenção às coisas 
que acontecem neste 
estado alfa.

• Nesta fase, a tua receção 
telepática é naturalmente 
muito mais forte.



• Quanto mais tempo 
escolheres proactivamente 
colocar-te em alpha, mais 
rapidamente desenvolverás a 
tua telepatia.



Atividades repetitivas, 
como tarefas diárias sem 
grande esforço mental do 
género "piloto 
automático", podem 
colocar-te em alpha.



Assim como as coisas
criativas que o levam a um 

lugar atemporal, como a 
música, a pintura ou

qualquer atividade artística
ou criativa.

Assim como as coisas 
criativas que te levam a um 

lugar intemporal, como 
música, pintura, ou qualquer 
atividade criativa artística.



Todos sabem que aprender qualquer nova habilidade no dia-
a-dia requer prática regular e feedback porque está 
literalmente a renovar as ligações do teu cérebro.

• Aprender telepatia não 
é diferente.



• Encontra formas de 
praticares a tua telepatia 
durante um mínimo de 30 
minutos por dia de uma 
forma que também consiga 
feedback telepático 
imediato.



Mas aqui está a melhor parte.... Quanto mais divertido for 
o teu treino, mais depressa vais melhorar!



Isto porque durante as alturas de divertimento e de jogos, 
os vossos corpos fazem uma química cerebral diferente, que 
faz com que a criação de novas conexões neurológicas (ou 

seja, a aprendizagem) seja estabelecida de forma mais 
rápida e fácil.



Ideias práticas para telepatia: (Temos a certeza que 
consegues arranjar melhores depois de leres estas.)

Quer dizer que temos 
trabalhos de casa?



• Se o teu telemóvel emitir um 
bip enquanto alguém está 
deixando uma mensagem, 
antes de atender, determina 
tudo o que puderes sobre a 
pessoa que ligou, as emoções 
ou qualquer coisa relacionada 
ao conteúdo da mensagem.



• Joga um jogo de cartas à 
moda antiga.

• Concorda com antecedência 
que a boa batota telepática 
não só é permitida, como 
encorajada para fins de 
prática e depois vais 
divertir-se.



Marque um encontro telepático com um (a) amigo (a) e 
acompanhe a sua precisão em conjunto ao longo do 
dia. Quanto tempo conseguirá operar apenas com 
telepatia?



• Uma boa prática para um 
grupo de adultos ou crianças é 
o jogo das escondidas com 
telepatia. Adultos, é melhor 
terem cuidado, as crianças são 
geralmente muito boas neste 
jogo!



• Todos vocês têm que 
trabalhar para chegar um 
patamar de honestidade 
emocional.

• Isto é especialmente 
verdade para todos aqueles 
que aprenderam a suprimir 
ou esconder os seus 
sentimentos.



As experiências têm mostrado que vais ter um salto 
telepático enorme quando passares da consciência 

cognitiva (na cabeça) para a consciência lúcida (no teu 
coração).



• Se queres ser bom na tua 
telepatia, tens que abraçar 
totalmente todas as tuas 

emoções.



• A honestidade emocional 
completa contigo mesmo 
não é opcional em 
telepatia, é exigido.

• Será nesta fase que as 
coisas se vão tornar 
subitamente muito mais 
claras.



• Rapazes, se querem encontrar 
o vosso verdadeiro equilíbrio 
emocional, têm de respeitar e 
abraçar o vosso lado intuitivo, 
criativo e feminino.

• Raparigas, se querem 
encontrar o vosso equilíbrio 
telepático, têm de desenvolver 
a vossa coragem, força interior 
e o lado masculino emocional.



• Aprende a usar a tua 
ligação telepática como 
uma peça de vestuário 

larga.



• Toma consciência de que és 
um recetor que está sempre 
ligado.

• Tem o teu ouvido telepático 
suavemente sintonizado e a 
funcionar em segundo 
plano durante períodos de 
tempo cada vez mais 
longos, todos os dias.



• Sugerimos que planeis 
trabalhar até estares ligado 
telepaticamente.

• Pode levar um ano ou vários 
anos, se não tiveres tempo 
para te dedicares por causa do 
teu trabalho das 09:00 às 
17:00. Tudo bem.



• Progride de acordo com o 
teu próprio horário.

• Lembra-te, que estás à 
procura do progresso 
pessoal, não de perfeição.

• Vais cometer erros.

• Está tudo bem, é apenas 
parte do processo de 
aprendizagem.



Nós temos outro tópico relacionado com o cérebro 
para adicionar à tua formação telepática...

... pensamentos de fundo e de primeiro plano.

O que queres dizer com isto?



• Já sabes que podes ler 
um livro e ouvir música 
ao mesmo tempo.

• O teu cérebro consegue 
fazer isso com muitas 
tarefas.



• Também podes aprender a 
prestar atenção aos teus 
pensamentos "profundos", 
aqueles que andam sempre 
a correr e a sussurrar 
calmamente coisas na tua 
mente.



• Decide dar-lhes mais 
consciência, como fazes com 
os teus pensamentos 
regulares.

• Dá a ti mesmo uma melhor 
chance de ouvires estes 
pensamentos de fundo mais 
calmos através da prática 
regular.



Mas como posso fazer isto?!



• Primeiro, desliga o ruído da 
vida (como o quiseres 
definir) o máximo que 
puderes todos os dias.



• Faz uma pausa de todos os 
sons feitos pelo homem.

• Senta-te e fica bem com a 
tua própria tranquilidade 
interior.



• Começa a observar os teus 
pensamentos de primeiro 
plano, bem como os teus 
pensamentos de fundo.



Sintoniza propositadamente a “Radio Universo Gratuita.”

O que é isto?



• A " Rádio Universo Gratuita " 
é uma forma simbólica de 
dizer que há um mundo 
invisível lá fora, com 
transmissões num número 
infinito de canais 24/7/365.



• Tudo que tens a fazer é 
sintonizares.

• Tu controlas o volume e a 
estação que escolheres.



• Há um fenómeno 
telepático com um grau de 
precisão muito elevado.

• A precisão não é 100%, mas 
está muito perto.

• É conhecido como 
"conhecimento súbito".

Conhecimento 
Súbito ?



O que é o conhecimento 
súbito?

• É o fenómeno telepático 
mais fiável conhecido lá 
fora com uma precisão 
surpreendente de 98-99%.



• Alguns chamam-lhe "o raio 
do céu", ou um momento 

eureka.

• Acho que tive 
uma epifania!



• O conhecimento súbito é 
sentido como se alguém 
tivesse uma informação 
telepática e inesperadamente 
a entregasse diretamente ao 
teu cérebro e de repente sabes 
algo que um momento antes 
nem sequer estavas a pensar.



• O que está a acontecer é 
que os teus olhares 
telepáticos pessoais estão a 
dar-te uma súbita chamada 
de atenção.



Se receberes um "conhecimento súbito" dramático, 
não hesites em agir com base nessa informação.

• É provável que te sintas satisfeito por o ter feito!

Nota para ti próprio: O conhecimento súbito é realmente exato –
Presta Atenção!



Está na hora de falar sobre eletrónica e o seu efeito em ti 
durante um pouco.

Os cabos elétricos de 50 ou 60 Hertz que atravessam as tuas 
paredes não são o ritmo natural do teu cérebro e corpo.



O Planeta Terra tem uma frequência normal de cerca 
de 7,83 Hz (a Ressonância Schumann) e tu também.



Afasta-te de todo o ruído feito pelo homem e 
da eletrónica...

• Em cerca de 30 minutos o teu 
corpo reentrará na 
frequência da mãe natureza 
e te levará de volta à 
vibração natural da Terra que 
te tornará telepaticamente 
recetivo.



Por mais piroso que pareça, senta-te com o rabo no 
chão e de costas para uma árvore.

• Deixa tudo o que for 
eletrónico em casa ou no 

teu veículo!



Depois, respira e expira suavemente para te ligares 
telepaticamente com tudo o que te rodeia.



• Se és visual, usa os olhos.

• Se fores auditivo, usa os 
ouvidos.

• Se és cinético, concentra-te 
no teu toque da terra, do 
vento e da árvore.



• Se és um aprendiz espacial, 
em vez de ficares quieto, 
queremos que estejas em 
movimento.

• Sê o caçador telepático que 
coleta.

• Caminha telepaticamente 
pelo teu caminho!



Para todos vocês que fazem este 
exercício, lembrem-se:

• Não levem ou usem aparelhos 
eletrônicos de qualquer tipo 
convosco ;

• Não falem em voz alta ;

• Prestem atenção à direção em que os 
vossos pensamentos naturalmente 
derivam ;

• Prestem atenção ao que também está 
a funcionar na parte inferior da vossa 
consciência ;



Dentro de 30 minutos, o teu corpo estará começando 
significativamente a entrar no comprimento de onda da 
Mãe Natureza e a tua capacidade de resposta telepática 

aumentará drasticamente.

Isso não acontece em 3 minutos, 
não tentes apressar as coisas!



Quanto mais horas te ligares à natureza, mais depressa a 
tua telepatia se desenvolverá.

Alguém quer acampar?



Existe alguma coisa que dificulte a aprendizagem da 
telepatia?



• De todas as hormonas que 
afetam negativamente a 
tua capacidade de resposta 
telepática, os elevados 
níveis diários de adrenalina 
(luta ou fuga) funcionam 
contra ti da forma mais 
difícil.



A adrenalina deve chamar a tua atenção em caso de 
emergências extremas, e NÃO durante todo o dia, 

todos os dias!

Sugerimos que faças tudo o que puderes para usá-la 
novamente pelas razões certas.



Começa imediatamente a reduzir os teus níveis 
pessoais de adrenalina em:

• Proactivamente decidir 
movimentar-te 
conscientemente a um 
ritmo mais observador, 
atento e pensativo.



• Organiza a tua agenda 
sempre que puderes.

• Diz não ao que é de pouca 
importância.



Leva a abordagem KISS à vida (mantêm-na o mais 
simples possível.)

... e adiciona o chocolate 
quando necessário!



•Organiza completamente a tua sala de estar e o teu 
espaço de trabalho.
•A desordem gera caos mental. Livra-te disso!



Cria endorfinas propositadamente agendando mais 
alegria na tua vida. Faz da tua felicidade uma prioridade!

Então, quando foi a última 
vez que te riste tanto que 

tiveste lágrimas a escorrer-
te pela cara?



Está na hora de falar sobre o sono e telepatia.Está na hora de falarmos sobre o sono e telepatia.



• Sono Delta Profundo (sono REM) é como se 
estivesses telepaticamente ligado à consciência 

coletiva todas as noites.



• Sem o teu descanso 
noturno, depois de cerca de 
100 horas sem dormir, o 
teu cérebro decide que é o 
suficiente.

• Acabou-se.

• Estás completamente 
acabado.



Precisas dessa ligação telepática noturna para manter o 
teu bem-estar físico, espiritual e emocional.



• Recomendamos também a 
remoção do maior número 
possível de dispositivos 
eletrónicos do teu quarto.



O que mais podes fazer para otimizar o teu corpo para o 
treino telepático?

Sim, do que o meu 
corpo precisa?



• O teu cérebro telepático 
funciona no seu melhor 
quando tem muito 
oxigénio.



A respiração pulmonar completa, seja qual for a forma 
que gostes, enviará mais oxigénio por todo o teu 

corpo, assim como para o teu cérebro.



TemTem opções aqui: o
pções aqui:

Exercício físico

Experiências climáticas positivas

Riso profundo

Cantando com gosto

Tens opções aqui:

Faz a tua escolha.



Quando carregas o teu cérebro 
com muito oxigénio, também 
crias endorfinas e otimizas tudo 
o que está ligado à aprendizagem 
para controlar a tua telepatia de 
forma mais rápida e fácil.



Como já dissemos, o teu 
cérebro precisa de oxigénio 
em quantidade ideal para a 
telepatia, o que significa que 
precisas de ferro na tua dieta 
para fazer a hemoglobina 
que transporta o oxigénio.



O teu cérebro faz parte do teu sistema nervoso. Ele 
precisa de todas as vitaminas B para ficar totalmente 

sintonizado e saudável.

• Se fores vegetariano ou 
vegan, terás de te 

concentrar sobre essas 
coisas numa base diária.



A glândula pineal sempre foi considerada o centro da 
tua intuição.



Muitos de vocês podem ficar surpreendidos ao saber 
que não está bem atrás da pele ou osso no centro da 
tua testa. É um pouco mais profundo no teu cérebro 

do que isso.



Mas há mais. As tuas ligações telepáticas estão ligadas 
às tuas emoções através da amígdala, que faz parte do 

hipocampo do cérebro.



• O hipocampo parece uma 
ferradura cujas extremidades 
estão abertas para a frente.

• Em cada uma destas 
extremidades estão 
estruturas em forma de 
amêndoa chamadas 
amígdala que apontam para 
a frente como dois pequenos 
faróis.



"Liga os faróis!"

• Se fechares os olhos e vires 
o envio do fluxo sanguíneo 
extra para estas estruturas 
no teu cérebro, elas 
recebem oxigénio extra... 
bem como uma maior 
capacidade de fazer o seu 
trabalho.



•Pensa para ti mesmo, 
"Estou a ligar os meus 
faróis", enquanto visualizas 
o envio de fluxo sanguíneo 
e energia para a tua 
amígdala.

• Não te assustes 
quando sentires uma onda 
emocional a subir dentro de 
ti. Isto é normal. Deixe-a 
chegar à superfície de forma 
honesta e correta.



Ok, já temos o suficiente sobre ciência cerebral. Vamos 
mudar de tema e falar sobre como te podes divertir!



• Se quiseres aprender a tua telepatia 10 X mais 
rápido, torna-a muito, muito mais divertida!



• Procura as endorfinas! Torna a sua aprendizagem 
numa gargalhada! A tua aprendizagem telepática vai 
melhorar dez vezes mais depressa!

E podes até estar ansioso por 

fazer os trabalhos de casa!



• Além disso, se queres começar a praticar com um 
parceiro, fá-lo com alguém que conheces bem. Isto 
torna-se muito mais fácil de ter sucesso no início.



• Uma das formas mais 
eficazes e de baixo custo 
para fazer isso é usar um 
baralho de cartas e 
escolher um jogo onde os 
teus adversários são 
obrigados a estudar as suas 
próprias mãos.



• Vê se consegues captar as 
imagens que eles veem e 
o que eles estão a pensar.

• Uma boa batota 
telepática é encorajada 
por diversão enquanto se 
aprende rápido.



Recompensa os teus sucessos telepáticos!



Mas não te castigues se fizeres algo de errado. 
Sacode esse erro de ti mesmo como a água é 

sacudida de um pato.



• Seres exigente contigo 
mesmo vai abrandar a 
aprendizagem. Não vais 
querer isso!

• Então não esperes 
perfeição. Tens de perceber 
que vais cometer erros.

• Seria estranho se não o 
fizesses!



Continua a praticar e a recompensar o que for positivo.
Mantem o teu progresso diário.



Vamos mudar o tópico novamente e falar sobre uma 
questão muito comum, que muitos alunos iniciantes de 

telepatia têm... especialmente no primeiro mês de 
treino.



Estou mesmo a ouvir uma voz telepática ou estou a 
inventar isso?

• No início, alguns alunos 
relatam que a voz que 
ouvem nas suas primeiras 
interações telepáticas parece 
ser a sua própria "voz 
interior".



• Isto não é invulgar. É a 
principal razão pela qual 
ouvimos os alunos dizerem: 
"Não sei se estou a fazer 
isto bem."



• Talvez faça sentido se o 
explicarmos assim:

• Os músicos que querem 
aprender a desenvolver um 
tom perfeito sabem que 
podem treinar os seus 
ouvidos para reconhecer 
notas específicas, seja um 
fá sustenido ou um si 
bemol.



• Aprender a sintonizar 
telepaticamente com 
diferentes indivíduos é um 
processo semelhante.

• Em última análise, estás a 
desenvolver novas vias 
neurais que reconhecem 
assinaturas vibracionais 
únicas.



Confia no processo, dá-lhe tempo, e torna-se mais fácil.

• Com a prática, aprenderás a 
reconhecer vozes 

telepáticas únicas muito mais 
rapidamente.



• Se praticares 30 minutos 
por dia, todos os dias, 

normalmente leva cerca de 
um mês.



• Como podes saber, 
certificar-te, de que não 
estás a inventar tudo?

• Grava palavras, conceitos e 
imagens.



Estás a receber novas informações de que não tinhas 
conhecimento prévio?



• O fluxo de informação está 
a ser entregue de uma 

forma que normalmente 
não pensas ou sentes?



• A análise do conteúdo da 
interação telepática poderá 
dizer se estás a inserir 
informações ou se estás a 
apanhar alguém que não 
sejas tu próprio.



Mas!!! (E este é uma grande, mas!!!)

Não tentes parar para fazer esta análise 
enquanto ainda estiveres a receber a 

mensagem!!!

Nem sequer penses nisso!



• Deixa que o tempo de 
ligação telepática termine o 
seu curso naturalmente.

• Sê paciente, certifica-te que 
tens tudo.



• Fica em modo telepático 
recetivo até estar 
completamente 

terminado.



Quando estiver terminada, terás todo o tempo do mundo 
para analisares a tua experiência telepática, mas 
enquanto está a acontecer NÃO a interrompas!

Vais perdê-la e poderás não ser capaz de a recuperar!



Recomendamos também que examines as tuas 
experiências telepáticas para ver como o teu corpo 

físico costuma reagir:

O que queres dizer 
com isto ?



Onde estavas a receber essa voz ou essas imagens no teu 
corpo? Estava dentro do teu crânio? Na parte de trás, na 

frente? Sê específico.



O teu abdómen (intestino) parece diferente? 
Borboletas, talvez?



• Sentiste alguma mudança 
no peito ou na área do 
coração?

• Será que as emoções foram 
embater lá? Noutro lugar?



• Será que também sentiste 
um arrepio no teu corpo?



• Será que o cabelo na tua 
cabeça, braços ou parte de 
trás do pescoço reagiu?



• Pegaste uma reação física 
completamente diferente e 
única para ti?



• Saber como o teu corpo 
físico reage vai dar-te um 
maior sentido para a 
próxima vez e para criares 
confiança em ti mesmo.



• Em seguida, gostaríamos de 
falar sobre algo que 
gostamos de chamar:

• Se fizeres uma pergunta 
telepática...



• Se estás sentado na 
floresta, focado na tua vida 
e telepaticamente 
submetes uma pergunta 
aberta, sinceramente não 
sabes quem vai responder.



• Não sabes se é um woodben
(gente da floresta), um ET, 
um ser multidimensional, ou 
o fantasma da tua tia-avó 
Matilda que veio visitar-nos.

• Simplesmente não sabes.



• Não endereçaste a tua 
pergunta telepática a 
um indivíduo específico, 
por isso é justo que 
alguém responda.

Quem, eu ?



• Se quiseres falar com uma 
nação específica, como o 
Sasquatch, por exemplo, 
tens de as tratar 
telepaticamente como um 
grupo coletivo ou consultar 
um indivíduo específico.



• Quando se faz uma pergunta 
telepática a uma pessoa 
específica, cada indivíduo 
começa a decidir se deve ou 
não responder.

• Não podes fazê-lo responder.



• Mas, como quase tudo na 
vida, as perguntas colocadas 
educadamente, com 
intenções honestas, do fundo 
do teu coração, parecem ser 
anotadas e respondidas 
muito mais rapidamente do 
que aquelas que não são.



• Pensar e agir honestamente 
aumenta as tuas hipóteses 
de interação.



• Em geral, o universo 
telepaticamente ligado 
trata-te como um adulto.



• Parece funcionar de acordo 
com a filosofia de que estás 
pronto para receber a 
resposta quando estiveres 
pronto para fazeres a 
pergunta, mas tens que 
fazer a pergunta.



Recebendo ping, e 
protocolos telepáticos.
Como saber se está a 

receber um Ping telepático?

• Receber pings e protocolos telepáticos. 
• Como é que sei se estou a receber um ping telepático?



• Se o teu ping vem de um principiante telepático (outro ser 
humano na Terra), pode ser fraco e não chegar tão 

claramente.

• Ao longo dos anos, notamos que estes pings mais fracos 
de humanos na Terra parecem ter várias coisas em comum:



• Muitas vezes um 
pensamento repentino de 
fundo de alguém surge na 
tua mente por detrás dos 
teus pensamentos de frente.

• Parecem chegar à tua mente 
"sem nenhuma razão".

• (Adivinha novamente.)



• Podes experimentar uma 
das respostas no teu corpo 

físico de que falámos antes.



• De repente, podes encontrar-
te a querer silenciar o 
barulho à tua volta como se 
precisasses de ouvir outra 
coisa que pensaste ter 
começado a ouvir.



• Podes até instintivamente 
levantar a mão como se 

fosse para silenciar o 
barulho à tua volta.



Podes reconhecer que de repente sentiste algo, como 
se tivesses recebido uma saudação amigável e alguém 
ou algo estivesse presente... um sentimento como, 
"Alguém acabou de chamar o meu nome e dizer olá?" 
Fisicamente, podes ter um "ligeiro lifting na cabeça" 
em resposta.

Olá ?



• Também podes de repente 
ver-te a virar todo o teu 
corpo para olhar e ouvir.

• O corpo reage primeiro.

• O ping telepático pode ou 
não vir com uma direção de 
distância ou outra 
informação sobre o 
remetente.



• Podes ter um instinto 
repentino de contactar 
outra pessoa do nada ou 
podes não conseguir tirar 
outra pessoa da tua 
cabeça.



• Isto também pode envolver 
eventos em vez de pessoas 
específicas e sentes-te 
como o proverbial "tremor 
em vigor", uma onda de 
sentimentos.



• Como é que um ping de um 
Humano da Terra é diferente 

de um ping de uma nação 
telepática?



• Se a tua primeira 
experiência telepática vier 
de uma nação cujo principal 
meio de comunicação é a 
telepatia, não terás dúvidas 
de que alguém está a falar 
contigo.



• Um fluxo claro de 
informação telepática, que 
não veio de ti, aparecerá 
subitamente dentro da tua 
cabeça.

• Não vai haver perguntas na 
tua mente.

• Vais saber que eles estão a 
falar contigo!



• No início, podes ou não 
saber quem é o remetente.

• Eles podem não permitir 
que os vejas 
imediatamente.

• O teu ping telepático pode 
ou não vir com uma direção 
e distância, sentido ou um 
nome.



• Nem todos os indivíduos 
telepáticos fornecerão a 
sua identidade ou 
localização até que confiem 
mais em ti.



• Fomos ensinados e 
recomendamos que 
abordes as conversas 
telepáticas com pessoas 
das nações telepáticas com 
cortesia e respeito.



• Se a tua telepatia é clara, a 
probabilidade de estares a 
lidar com uma nação mais 
velha e mais avançada do 
que a tua é muito alta.

• É melhor agires 
honestamente.



Em público, as culturas telepáticas tendem a ser muito 
educadas, com regras sociais, que são estritamente 
respeitadas quando trabalham em grupos, ou são 

orientadas para uma tarefa.



• Em particular, bons amigos 
baixam a guarda e falam de 
uma forma mais 
descontraída, como fazes 
quando sais com os teus 
amigos.



• Mas, como nas culturas 
humanas da Terra, as 
sociedades telepáticas são 
únicas e diferentes.

• Recomendamos que 
pergunte sobre as suas 
regras e aprenda as suas 
normas culturais.



• Por outras palavras, é bom 
perguntar se não faz mal 
quando se quer discutir um 
assunto em particular e 
como falar sobre isso. Faz 
um esforço para estudar e 
aprender os seus costumes.



• Quando te aproximas de 
um membro de uma nação 
que usa a telepatia como o 
seu principal meio de 
comunicação, age e pensa 
como se estivesses a 
caminho da casa da tua 
avó.



• Quando visitas um ancião 
respeitado, sabes que tens 
de estar no teu melhor, 
usar as tuas maneiras, 
honrá-las e respeitar a sua 
casa e as suas coisas.

• Isso faz parte do 
comportamento de uma 
mente honesta.

• As tuas ações serão 
telepaticamente 
observadas e julgadas.



• Lembra-te de estar atento e 
controlares os teus 
pensamentos.

• Quando estás no seu 
espaço...

• Serás sondado 
telepaticamente e 
receberás pings, conta com 
isso!



Protocolo telepático:
Iniciando o teu primeiro contacto com uma Nação Telepática



• Começa todos os diálogos 
apresentando-te.

• Define como queres ser 
chamado. Mantem tudo 
simples.

• Eles vão telepaticamente 
recolher mais informações 
sobre quem tu és 
exatamente e a tua origem, 
se eles realmente quiserem 
saber.



• Sê extremamente 
respeitoso na tua escolha 
de pensamentos, como se a 
tua avó estivesse a ouvir 
dentro da tua cabeça.

• Isto não é tão fácil como 
parece e requer prática.



• Declara a tua intenção 
respeitosamente, pura e 
simplesmente, clara e 
honestamente numa única 
frase.

• Se tentares saltar este 
passo, as tuas hipóteses de 
contacto são muito 
reduzidas.

• Porque é que estás a aqui?



• Lembra-te, as nações 
telepáticas não entram 
simplesmente na tua cabeça 
para ouvir os teus 
pensamentos.

• Não é ao teu cérebro que se 
estão a ligar, mas sim á tua 
intenção e ao teu coração.



• Tens de ser capaz de 
responder pelas tuas ações, 
assim como pelos teus 
pensamentos.

• Querem saber a razão para 
pensares da maneira que 
pensas e o que te leva a 
interrogá-lo(s).



• Lembra-te, uma vez feita 
uma ligação telepática, não 
pares para realizar uma 
análise lógica da parte 
esquerda do cérebro da 
conversa enquanto 
estiveres em modo de 
receção no lado direito do 
cérebro.



• Podes perder a ligação e não 
conseguires recuperá-la.



• Sai da tua lógica mental de 
"Tenho de descobrir agora" 
e ouve com a tua 
combinação cabeça-a-
coração.

• Terás tempo para 
desmontar toda a tua 
experiência mais tarde.



• Quando estiveres 
telepaticamente ligado, fica 
assim até a conversa 
acabar.



• Isto não é apenas educado, 
mas é crucial se não 
quiseres interromper o 
contacto estabelecido com 
o(s) emitente(s) e quiseres 
chegar ao fim da conversa.



• Mesmo que te apresentes, 
fores educado e 
demonstres respeito, não 
há garantias de que 
qualquer pergunta 
telepática que colocas será 
respondida pelo indivíduo 
como esperado.



• Eles podem e, por vezes, 
tratam um assunto como se 
fosse “não te diz respeito”.

• Presta atenção ao que 
fazem, bem como ao que 
não respondem.



• Assim que a tua 
comunicação terminar, não 
te esqueças de agradecer à 
pessoa que falou / 
partilhou contigo e dizer 
um bom adeus.



Se desejares futuros contactos e conversas, não 
hesites em dizer-lhes... Vemo-nos da próxima vez...



• Passos telepáticos. 
Resumo curto:

• Introdução

• Intenções

• Respeito

• Diálogo

• Obrigado



Aqui está um exemplo do uso de protocolos que são 
normalmente usados numa primeira conversa 

telepática:

• Apresente-se: Olá! O meu nome é _____ e viajei até aqui 
só para falar consigo telepaticamente.

• Intenção Clara e Honesta: Estou aqui porque quero 
conhecer melhor a si e ao seu povo.

• Desejo de Aprender: A telepatia é nova para mim, mas 
gostaria de a aprender melhor.

• Humildade: Peço desculpa se cometer algum erro.

• Pergunta Educada: Posso falar-lhe um pouco sobre mim e 
fazer-lhe algumas perguntas?

• Despedida Educada: Obrigado por partilhar comigo.



Depois de contactares um indivíduo várias vezes, estes 
protocolos tornam-se mais descontraídos e menos 

formais para algumas nações telepáticas (como o Big
Brother Sasquatch e os P'nti.)



• Precisamos de falar um 
pouco sobre sobrecarga 
telepática...

• Simplesmente, contem 
com isso!



• Cerca de 98% dos humanos 
na Terra sentir-se-ão 
emocional e fisicamente 
arrebatados após o seu 
primeiro grande encontro 
telepático.



• Depois de teres um grande 
encontro telepático e / ou 
manteres uma ligação por 
mais tempo do que o 
normal, a qualquer 
momento, este sentimento 
vai bater-te como uma 
tonelada de tijolos.



Quando começares a perceber a enormidade do 
mundo telepático e multidimensional que te rodeia, o 
que tem passado ao lado, que nem sequer sabias que 

existia, o que está atualmente a ligar e quão 
significativo é... vais sentir-te sobrecarregado.



• Pega uma caixa de lenços, 
liga para o teu amigo 
telepático e fala!



• Sim, é muito 
para compreender ou 
conectar, fisicamente, 
emocionalmente e 
espiritualmente.

• Nós sabemos!



• Sobreviveste até agora, 
certo?



• Mas mesmo que daqui a um 
ano, as tuas capacidades 
telepáticas forem muito 
melhores do que são agora, 
ainda haverá dias 
telepaticamente exaustivos.



• Não precisas de abordar 
tudo telepaticamente ao 
mesmo tempo.

• (Concentra-te numa coisa 
de cada vez).



• Esta é uma viagem com mil 
passos, ou mais.

• Por hoje, para e respira, 
acalma-te e dá um passo de 
cada vez.



• O universo não te dará 
mais do que aquilo que 
consegues aguentar!



Nós queremos que deixes as 
tuas emoções virem à 
superfície.

• Não as reprima. Tens de 
praticar honestidade 
emocional, e aqui está a 
tua oportunidade.

• Deixa-as sair, traga-as para 
a superfície, processe-as e 
cresça.



• Lembra-te, a telepatia 
ocorre numa onda 
emocional.

• Não podes esperar 
entender as outras pessoas 
sem te entenderes 
primeiro.



• Mesmo quando te sentires 
arrebatado, por favor, não 
deixes de esquecer as tuas 
habilidades detalhadas de 
observação e 
discernimento.



• Só porque é enorme não 
significa que tenhas de 
esquecer a tua capacidade 
inata de distinguir o que é 
verdade e o que não é.

Mantêm a sagacidade 
do teu lado!



• Observa tudo o que 
puderes no momento.



• Se precisares de ajuda para 
não seres afetado pelos 
efeitos emocionais após o 
contacto, faz algo 
fisicamente produtivo, 
normal e aborrecido, como 
lavar roupa.



• Sinceramente, não estamos 
a brincar! Fazer tarefas 
típicas do dia-a-dia ajudará 
a colocar os pés no chão.



Recomendamos também tomares duche ou banhos de
imersão em água quente.



• Relaxa fisicamente, 
emocionalmente e 
espiritualmente da 
maneira que funciona 
melhor para ti.



• Lembra-te, estás a dar os 
primeiros passos num 
panorama totalmente 
novo.

• Onde tudo e todos estão 
sempre ligados a todos em 
qualquer lugar.



• Levará algum tempo 
para entenderes este 
novo estado normal.



• Respira, relaxa e leva o 
teu tempo.



• Não te estás a magoar, 
estás apenas a aprender 
algo novo e grande, e às 
vezes o teu cérebro precisa 
de um dia ou dois para 
tremer. Depois começa a 
funcionar normalmente 
outra vez.

APRENDER!



• Uma das analogias que 
usamos para descrever 
todo este processo é algo 
assim:



• Continua a absorver e a 
aprender o máximo que 
puderes, até que o teu 
cérebro se sinta como uma 
gelatina semissólida e 
depois dorme. Durante 
esse sono, o teu cérebro 
começará a normalizar.



• Quando acordares, já te 
sentirás mais ou menos de 
volta ao normal, mas com 
algo mais.

Mas e se isto não 
fosse sequer normal 

para começar?



• Sabe também que não 
poderás falar com ninguém 
sobre este treino 
telepático.

• Muitos não vão entender.



• A nossa experiência diz-nos 
que construir uma rede de 
apoio pessoal é essencial 
na rapidez da tua 
aprendizagem.



• No mínimo, procura um 
amigo telepático para falar 
sobre as tuas experiências 
estranhas, bem como as 
tuas emoções honestas.

• Fala regularmente e 
desenvolve confiança 
mútua.



• Não tentes mover-te 
sozinho nesta viagem 
telepática, só irá abrandar 
o processo.

• Encontra a 
tua tribo!



• A tua decisão de melhorar 
a tua telepatia pode tornar-
se rapidamente algo muito 
maior na tua vida do que 
alguma vez previste.



• Teres outra pessoa que 
entende quando ligas e 
dizes: "Algo estranho 
aconteceu... tens um 
segundo para falarmos?"

• Ajudará a manter o 
equilíbrio.



• Confia em nós, tu ainda 
não fazes ideia de onde isto 
te poderá levar e 
recomendamos que 
encontres a tua tribo.



• Sem tentar tornar isto 
demasiado dramático, a tua 
decisão de trabalhar a tua 
telepatia diariamente irá 
mudar-te mais do que 
qualquer outra coisa que 
tenhas escolhido aprender.



• Pratica caminhar 
gentilmente com um pé em 
cada mundo.

• Ainda tens que tratar de 
todas as coisas do 
quotidiano...



• ... e telepaticamente, 
encara o teu dia como se 
usasses roupa folgada.

• Reverendo White Otter



• Ainda tens a tua vida diária:
Contas para pagar
Roupa para lavar
Comida para comer.

Isso é um mundo.



• Então estás ancorado no 
mundo físico que conheces.

• Coloca o outro pé no mundo 
invisível, onde tudo e todos 
estão telepaticamente 
interligados.



• Agora caminha com um pé 
no mundo físico e outro no 
mundo invisível.

• Será necessário praticar, 
fazendo isto por períodos 
de tempo mais longos e 
longos, até que possas 
manter tudo num equilíbrio 
confortável.



• Este mundo invisível é um 
panorama novo e diferente 
para ti, levará tempo, 
tentativas e erros com 
feedback, até que possas 
criar um mapa 
experimental e preciso 
dele.



• Estamos a dizer-te que SE 
fizeres um esforço, a dada 
altura, isso mudará a forma 
como pensas em TUDO o 
que sabes.



• Começa o teu diário hoje.

• Faz o mínimo uma entrada 
por dia.

• Após 100 dias e 1000 dias, 
volta para as suas entradas 
pessoais e avalia o que 
funcionou e o que não 
funcionou.



Ok Já te demos as bases para começares o teu treino 
telepático. Vamos resumir uma última vez:



• Faz do teu treino telepático uma prioridade máxima.

• Constrói o teu treino com base no que funcionou contigo 
no passado, no que diz respeito às tuas diferentes 
perceções multissensoriais.

• Começa imediatamente a manter um diário de 
experiências telepáticas, sonhos e eventos incomuns.

1• Mantêm um 
diário... Feito



• Trabalhar com os teus ritmos alpha naturais proporcionar-
te-á ainda mais oportunidades diárias para praticares a tua 
receção de forma proativa.

• Pratica a tua telepatia diariamente durante pelo menos 30 
minutos.

• Trabalha até poderes andar 24 / 7 / 365 conscientemente 
ligado.

• Pratica alpha pelo menos 
30 minutos por dia…. Feito

2



• Presta atenção aos teus "pensamentos de fundo" e trata-os 
como se fossem tão importantes como os teus 
pensamentos de primeiro plano.

• Abranda e observa cada vez mais frequentemente e com 
maior detalhe.

• Confia no teu conhecimento repentino e não tenhas medo 
de agir.

• Pratica a paciência.

Pensamentos de fundo, conhecimento 
súbito e paciência.... Feito

3



• Evita quaisquer aparelhos eletrónicos durante 30 a 60 
minutos por dia.

• Procura a frequência natural da Mãe Natureza.

• Aprende a entrar nela rapidamente e conecta-te 
profundamente.

• As frequências eletrónicas não ajudam, 
mas a natureza, sim... Feito

4



• Não vivas em estados elevados de adrenalina, isto reduz a 
tua recetividade.

• Dorme "ligando-te à consciência coletiva".

Adrenalina não, sono 
sim.... Feito 5



• Oxigena o teu cérebro!

• Respirando lentamente e profundamente, isto ajuda a 
fornecer ao teu cérebro mais oxigénio e melhor receção.

• Presta mais atenção à tua visão periférica. A tua utilização 
ajuda a construir caminhos neurais mais fortes!

• Para construir estes novos caminhos, terás de comer as 
tuas proteínas de forma equilibrada, o teu ferro e as tuas 
vitaminas B todos os dias.

• Estimula a amígdala do teu cérebro pensando em "liga os 
faróis".

• Alimenta-te bem e liga 
os faróis...Feito 6



• Obrigado, felicidade, alegria, brincadeiras vão alterar a 
química do teu cérebro o suficiente para aumentar a tua 
velocidade de aprendizagem 10X.

• Recompensa os teus sucessos e não te escondas ou 
recrimines se não conseguires fazer algo. Diverte-te, brinca, 
aprende e repete.

• A divertir-me, lembro-me. 7



• Para principiantes, as vozes telepáticas podem parecer a 
sua voz interior ou ser completamente únicas.

• Paciência, paciência! Dá-me um mês de treino diário.

• Certifica-te de examinares a experiência telepática em 
curso até que esteja terminada.

• Aprende a ouvir e confia nas reações físicas do teu corpo.

• Por isso, não pares a 
conversa até que esteja 
terminada e pratica! ... Feito

8



• Abordar as nações telepáticas com uma mente honesta, 
aumenta as hipóteses de receberes uma interação positiva.

• Digira-te e a uma pessoa ou grupo específico se quiseres 
apenas falar com eles.

• Cuidado com as tuas 
maneiras e sê específico.... 

Feito
9



Protocolo telepático:

• Sê educado

• Apresenta-te

• Sê honesto sobre a tua intenção e palavras, certifica-te de 
agradecer e ser educado na tua despedida.

• Sabe e compreende que serás analisado telepaticamente 
assim que a tua presença for reconhecida.

Sê educado e sabe que 
serás analisado... Feito

10



• Conta com o êxtase telepático, provavelmente não serás 
capaz de evitá-lo.

• Encontra a tua tribo telepática e certifica-te de que praticas 
honestidade emocional, com os pés no chão.

• A sobrecarga vai acontecer, por 
isso é melhor encontrares a tua 
tribo.... Feito

11



Aprender a confiar na tua telepatia e andares ligado 
24 / 7 / 365 vai mudar a tua vida.



• Para saberes mais sobre os nossos professores P'ntl vai a
@sandiawisdom no Twitter ou visita o seu site,
www.officialfirstcontact.com.

• Se desejares, podes saber mais sobre Su em:
www.suwalker.com.

• Deixamos o nosso mais profundo graças a T'ni por ditar 
este manual para nós.

http://www.officialfirstcontact.com
http://www.suwalker.com


• Esperamos que tenhas 
gostado deste manual e 
que o apliques à tua 
aprendizagem.

• Terminamos com a nossa 
frase de despedida:

• “Encara o teu dia com 
tranquilidade.”


