
CLARIVIDÊNCIA
E PERCEPÇÕES EXTRA SENSORIAIS



Ø OQUE VOCE IMAGINA CLARIVER AO ABRIR SUA 
CLARIVIDÊNCIA?

Ø QUAL O SEU PROPÓSITO EM SER UM 
CLARIVIDENTE?

Ø O QUE VOCE PRECISA SER COMO CONSCIÊNCIA 
ENCARNADA ANTES DE SER UM CLARIVIDENTE?



“AO ABRIRMOS A NOSSA CLARIVIDÊNCIA 
VEMOS PRIMEIRO O QUE MAIS TEMEMOS, 

POIS ATRAIMOS POR SINTONIA”.



Ø Você vê a sua própria aura, portanto, 
precisa estar limpa, mais íntegra e 

madura;

Ø Umbral (plano mais denso);









POTENCIAIS PARANORMAIS: A CLARIVIDÊNCIA

Latim: claru + i + latim vedentia: “Que vê com clareza, esperto, 
prudente e cauteloso)

Clarividência é a capacidade de “ver” (talvez o verbo correto fosse “clariver”, se o 
mesmo existisse) algo que não seja fisicamente perceptível pelo sistema ótico 

humano, responsável pelo sentido da visão.

Trata-se de um potencial anímico, e não de um tipo de mediunidade.

Em se tratando de um potencial anímico, latente nas pessoas, com esforço, 
método, determinação e, principalmente, bom senso, qualquer pessoa pode 

aprender a controlar sua sensibilidade.



É a visão da própria Consciência, e por essa razão as 
pessoas podem ver tanto de olhos abertos quanto 

fechados. 

A clarividência existe dentro de cada ser humano, mas 
num estado adormecido, podendo conseguir sua ativação 

através de exercícios e técnicas que colocam uma 
vibração na glândula pineal,  na hipófise e nos chakras 

coronário e frontal.



CAMINHO PERCORRIDO PELA IMAGEM

FRONTAL

PARAFRONTAL 
(dentro do frontal)

PINEAL

CÉREBRO 
(refinador)



TIPOS BÁSICOS DE CLARIVIDÊNCIA

• DIRETA: simples e espiritual
• INTUITIVA: amórfica e mórfica
• VIAJORA OU REMOTA
• CRONAL NO TEMPO
• COMBINADAS



Ø DIRETA
-Simples (percepção bioelétrica: duplo etérico)

-Espiritual (observação áurica/espiritual: Aura e espíritos) 



Ø INTUITIVA
-Simples ou amórfica (certeza sem forma: sentir que alguém não 

é sincera com você)

-Mórfica (captação não visual de formas e cores: Sabe que tem 
alguém assim, assado atrás de você, porém sem ver a 

imagem)



Ø VIAJORA ou Remota (à distância, porém no tempo presente)



Ø CRONAL (de já vù, multiversos, no tempo: passado ou futuro 
indefinido).

Ø COMBINADAS.



FENÔMENO DE’ JÁ VU

É uma clarividência cronal rápida e instantânea 
que se adianta algumas frações de minutos no 
tempo com acesso aos planos de ocorrências 

dos multiversos.
Você pode com treino adiantar algum instante e 

mudar o curso da história.



A observação de eventos, como se fossem projetados em uma tela, através 
de uma abertura é conhecida como clarividência viajora.

Os fenômenos da precognição e da retrocognição podem se apresentar 
visualmente, em tela diante do experimentador; contudo, a diferença entre 
esses fenômenos e a clarividência viajora está relacionada com o tempo.



Precognição significa receber informação sobre algo que vai acontecer 
(ou tem probabilidade de acontecer) no futuro. O mecanismo desse 
fenômeno envolve o mentalsoma, ou corpo mental, e é uma espécie 
de conclusão sobre um conjunto grande de variáveis que se torna 

acessível ao clarividente.

Já a retrocognição implica em um acesso à memória extrafísica que 
temos (holomemória), ou seja, não é uma percepção em si, mas sim a 

recuperação de informações armazenadas.



Psicometria

É quando a pessoa consegue através de um 
objeto obter visões do passado ou do 

presente.



Modelo de Percepção Visual Multidimensional- como focalizar a atenção 
na tela da clarividência?

“Diminuir o brilho” da tela da visão física, de modo a facilitar a percepção das 
imagens na tela da clarividência. Essa diminuição de brilho se dá 
principalmente através do relaxamento, evitando mover o corpo, em especial 
olhos e cabeça.



Relaxamento Físico

O relaxamento físico está relacionado principalmente ao relaxamento 
muscular, o que facilita a expansão do campo bioelétrico e permite 

maior mobilidade e descoincidência do psicossoma.



Relaxamento mental

A ansiedade pode tomar várias formas e ter várias origens, sendo talvez 
a mais comum nestas circunstâncias, o medo de consciências 

extrafísicas. 

Às vezes é necessário dezenas de exercícios de bioenergia para que se 
acostume com as percepções de seu próprio duplo, para que, em 
seguida, identifique a presença das energias de uma consciência 

extrafísica, até que, ao final, já possa vê-lo.



Autobloqueios

• Limitar a própria percepção:  “cortar” a visão extrafísica. Isso tem 
origem na: 

• Dúvida com relação ao fenômeno

• Crítica durante o experimento.

Para esses casos, a sugestão é sempre deixar a análise crítica e 
interpretações para depois do experimento.

Ex: ao apertar os olhos para comprovar, a paracabeça se encaixa na 
cabeça e perde-se a experiência. O melhor quando se está clarivendo, 

é não mexer a cabeça e nem o corpo, principalmente durante um 
exercício.







AURA VISTA POR UM CLARIVIDENTE DE ACOPLAMENTO ENTRE 
DUAS PESSOAS INTRAFÍSICAS 



AURA COM INTERFERÊNCIA DE UM SER ESPIRTUAL NUM ENCARNADO, 
VISTA POR UM CLARIVIDENTE



Experimento entre alunos e professor:

O clarividente pode ver somente o coronário do professor, percebido na forma 
de um disco luminoso, enquanto outro, simultaneamente, vê somente uma 

consciex em pé, ao lado do professor, sem nenhuma percepção do coronário.

A explicação é que o primeiro aluno estava sintonizado na dimensão 
energética (duplo, chakras), enquanto o segundo estava sintonizado na 

dimensão extrafísica (espírito). Tanto o coronário quanto a consciex estavam 
lá, porém cada um dos alunos viu parte da realidade à sua frente, cada um 

sintonizado em uma dimensão.



Um outro exemplo: um clarividente vê uma consciex A, em um cômodo de sua 
casa, e um segundo experimentador vê três consciexes A, B e C. Isso ocorre 

porque a consciex A estava em uma dimensão extrafísica mais densa, enquanto B 
e C estavam em uma dimensão mais sutil.

Assim, pode-se dizer que o segundo experimentador estava com a sintonia em 
uma dimensão mais sutil do que a do primeiro. Como regra geral, pode-se ver 

sempre do mais sutil para o mais denso, por isso a percepção do segundo 
experimentador inclui a percepção da primeira consciex A.

Para o primeiro experimentador, sintonizado na dimensão extrafísica mais densa, 
as outras duas consciexes B e C são “invisíveis”.





TÉCNICA PARA TREINAR A MUDANÇA DE SINTONIA

A mudança de atenção para a visão periférica é uma dessas técnicas, pela 
qual buscamos provocar a mudança de sintonia de um elemento da aura 
para outro, com o deslocamento do foco de atenção. Ex.:

• Focar o duplo etérico (deslocar a visão - sem mexer olhos e cabeça -
para a periferia do mesmo)

• Focar o chakra da coroa (deslocar a visão para a periferia do mesmo)

• Focar a aura (deslocar a visão para a periferia da mesma)

• Focar um espírito (deslocar a visão para a periferia dele)



À medida que o chakra da coroa se torna visível, isto significa que você 
mudou a sintonia para a “frequência” dele. Quando esse chakra estiver 

claramente visível, você pode mover a cabeça/olhos para “centrar” a 
visão no chakra e repetir o ciclo: usar a visão periférica para tentar 

observar a camada interna da aura e assim por diante.

Dica: Enquanto você observa pela clarividência algo, ao mesmo tempo 
deve voltar o foco para um dos seus 3 chakras superiores.



COMEÇO DA PERCEPÇÃO EXTRAFÍSICA

Ø sensação de variação de luminosidade no ambiente. 

Ø começar a ver as coisas como se fosse negativo de foto.

Ø Sensação de afastamento ou aproximação da pessoa observada

Ø Percepção de que o teto passou a ser mais alto ou mais baixo, ou de 
que a distância entre paredes laterais mudou.

Ø Distorções da dimensão física.





EXERCÍCIO DE PULSOS NO FRONTAL

Acalmar a mente;

Preste atenção na sua respiração;

Concentre sua atenção na região do frontal;

Percebendo a energia se acumulando no frontal, exteriorize um pulso ou jato de 
energias para frente, através da vontade, fazendo a energia expandir cerca de um 

metro a partir de sua cabeça, contando até 10;

Em seguida, descanse voltando a atenção para o frontal;

Repita o ciclo, ao menos, vinte vezes. Se estiver deitado, no escuro, vale a pena abrir 
os olhos lentamente ao final do exercício e observar o ambiente, sem mover a cabeça 

ou os olhos, buscando detectar a dimensão energética e espiritual ao seu redor;

Tente sintonizar a sua própria aura, buscando vê-la de dentro para fora, enquanto olha 
para um ponto específico.



A ideia é que você absorva a energia da água pelo chacra nucal e 
exteriorize pelo frontal, formando um canal de energias por dentro da 

cabeça, que está pendida para baixo, de modo que o queixo quase toque 
na parte superior do peito.



FLUXO COROAFRONTAL



TÉCNICA DO PONTO FOCAL

Enquanto focar o ponto, perceber a visão periférica da pessoa 
observada



TÉCNICA DA CLARIVIDÊNCIA FACIAL

















A dimensão energética

Pontos luminosos no céu, no ar e névoa branca 
invadindo o ambiente.

Relaxado você consegue ver a sua própria aura 
nessa dimensão, de dentro para fora, e o seu 

campo bioelétrico.

A dimensão Extrafísica indiretamente

Você interage com espíritos que manipulam 
energia, visualizando-as, pontos luminosos, 

vaporosos, brilhantes no ambiente. Ex: Filme 
Contato (na praia).

A dimensão Extrafísica diretamente
Visão perfeita de espíritos confundindo até com 

seres encarnados. Objetos e cores vivas.











TELEPATIA ENTRE ENCARNADOS

Entre os encarnados, a telepatia se dá com acontecimentos do mundo 
físico.

TELEPATIA E INSPIRAÇÃO

Entre encarnados e desencarnados, há transmissões de pensamentos e 
ideias. 

TELEPATIA E INTUIÇÃO

Entre encarnados e desencarnados, há transmissões de sensações boas 
ou ruins devido a algum acontecimento em particular.



CLARIVIDÊNCIA DA INTUIÇÃO ANÍMICA

Ato de ver, perceber, discernir de forma clara ou 
imediata. Capacidade de pressentir uma verdade 

que normalmente não se chega por meio da 
razão ou do conhecimento analítico. É a própria 

alma da pessoa que se manifesta, sem 
interferência de entidades.



Não existe inspiração anímica, é sempre de origem externa. Recebimento 
espontâneo de ideias, pensamentos, concepções vindo de espíritos ou seres 

telepáticos (Extraterrestres) e projetores astrais.

É espontâneo, não precisa de evocação, nem pedido de auxílio, é um “socorro” 
imediato e de bom grado.

Só é preciso sintonia mental para receber a imagem, o quadro ou ideia mental.









Montserrat Barcelona – Ricardo González







Na inspiração a pessoa sempre estará consciente, lúcido.

Na intuição também, porém, ela pode se concentrar para melhorar a 
percepção



EXERCÍCIO COM MANTRA OM





TRATAKA

O Trátaka é considerado, tradicionalmente, uma “ação purificatória” para os 
olhos e faz parte do grupo de seis ações purificatórias e concentração mental 

descritas no principal tratado de Hatha Yoga, o Gheranda Samhitá.  

“Consiste em olhar fixamente e sem piscar para um objeto pequeno, até 
surgirem lágrimas nos olhos. Os mestres chamam essa prática de Trátaka. Ela 
elimina o cansaço e todas as doenças oculares. Da sua prática regular surge a 

clarividência.”



Conheça os benefícios dessa técnica:

Ø Trataka, pode curar casos de miopia, de astigmatismo e de estrabismo;
Ø Alivia tensões oculares e dores de cabeça;
Ø Aumenta a capacidade de concentração;
Ø Auxilia no tratamento de depressão;
Ø Reduz a ansiedade;
Ø Melhora a memória, sobretudo a visual;
Ø Desenvolve a força de vontade;
Ø Energiza o ájñá chakra;
Ø Prepara para meditação.
Observações:

Durante a execução do Trataka deve-se manter os olhos e todos os músculos 
faciais relaxados tanto quanto for possível.





TELEPATIA - EXERCÍCIO



EXERCÍCIO COM A PINEAL



CLARIVIDÊNCIA GRUPAL





CLARIVIDÊNCIA FACIAL – Exercício em 
dupla ou no espelho sozinho



EXERCÍCIO DO COPO E ESPELHO 
EMBAIXO



EXERCÍCIO DA VELA EM FRENTE AO ESPELHO



Alguns quesitos práticos e cosmoéticos básicos:

Ø Ter um objetivo claro da utilização do potencial, que não o de 
alimentar o próprio ego.

Ø Disposição para investir tempo em exercícios diários de bioenergia.

Ø Vontade de superar a si mesmo, sem estabelecer parâmetros de 
competição ou de comparação com outros sensitivos.

Ø comportamento equilibrado diante das adversidades :cenas, objetos 
e pessoas, por vezes, nem um pouco belas ou agradáveis.



Ø Ter coragem de enfrentar a si mesmo.

Ø Não ter medo de ver espíritos, quer sejam belos ou horrendos, nem 
as auras das outras pessoas.

Ø Ser imparcial. Quem costuma gerar expectativa com relação aos 
outros, ao se tornar clarividente, pode ter sérias decepções, ou 

então se tornar indiscreto e até impertinente.



TÉCNICAS BÁSICAS

Ø confrontação de medos.

Ø Preparação da seletividade cerebral e excitação do 
sistema ótico.

Ø Treinamento em práticas de observação imparcial, com 
método de focagem e práticas de concentração. (Não 

julgar nada e ninguém).

Ø Desobstrução e desenvolvimento dos chakras principais 
do corpo físico.



Ø Desenvolvimento dos chakras espirituais. (Dentro e fora 
do corpo).

Ø Ativação bioenergética da glândula pineal (epífise).

Ø Canalização de energia pelo chakra frontal.

Ø Controle de fluxo do chakra frontal.

Ø Sistema seletivo de padrões vibratórios: selecionar o 
plano que você quer e conectar o frontal nele.



“A MEDITAÇÃO PREPARA 
O SEU CAMPO 

EMOCIONAL E NÃO A 
ABERTURA DOS 

CHAKRAS QUE SÓ SE 
CONSEGUE COM A 

ATIVAÇÃO 
BIOENERGÉTICA.”



SUGESTÕES:

Ø Desenvolvimento da sensibilidade da percepção 
periférica, pela excitação da visão periférica.

Ø Geração de padrões de comparação pela utilização 
cautelosa e orientada de luz infravermelha.

Ø Praticar meditação em ambientes de completo 
isolamento e escuridão, permitindo que haja uma 
oportunidade de confrontar seus próprios medos

Ø Prática diária das técnicas sugeridas em aula.



EXERCÍCIO

Ø Limpeza mental, silêncio;

Ø Trabalhar os parachakras, pois primeiro a força 
vem deles;

Ø Trabalhar os chakras ativando-os com luz 
branca;

Ø Canalizar luz cósmica pelo coronário, 
iluminando a pineal soltando a luz pelo frontal



Ø ativar com luz branca os parachakras e os 
chakras:

Ø Iluminar a pineal e projetar 3 raios para o meio 
da testa no frontal e 1 raio para cada olho. 

Ø Formará um desenho piramidal;

Ø Projetar à 10cm à frente dos olhos o mesmo 
desenho, porém, de cristal;

Ø Manter o mantra “Suratti” no frontal.



QUANTO AS CORES DA  AURA

As complexidades da observação de cores, bem como a 
resultante das experiências pessoais e análise de 

centenas de relatos de clarividência sugerem que a 
abordagem mais produtiva é criar um código individual 
de cores. Em outras palavras, parece mais produtivo 

que cada experimentador procure identificar padrões e 
significados relativos, através do acúmulo de 

experiências pessoais.



































TESSERATO - HIPERCUBO





EXERCÍCIO DE CLARIVIDÊNCIA



Exercício usando lâmpada de luz infravermelha

Ø Preste atenção para não fazer errado, ou prejudicará 
seus olhos:

Ø Estenda um pano preto em uma parede (mínimo de 1 x 1,5 
metro -- se for maior, melhor);

Ø Coloque o dispositivo de luz infravermelha diante do pano, 
afastado pelo menos 1 metro deste para não esquentar 
demais o tecido;

Ø ATENÇÃO: a lâmpada deve ficar apontada para o pano, 
nunca apontada para você!;

Ø Coloque-se atrás do aparelho de luz infravermelha, de 
modo que a luz do dispositivo não atinja seus olhos. Cuide 
para que não seja possível ver nenhuma parte de lâmpada, 
nem pela frente, nem pelas frestas do aparelho; 



Ø Acenda a luz infravermelha e apague a luz do ambiente, 
tendo o cuidado de fechar janelas e frestas para que a 
única luz no ambiente seja a do dispositivo de luz 
infravermelha;

Ø Depois de fazer o exercício de clarividência ensinado no 
curso, olhe fixamente para o pano e evite piscar.

Ø ATENÇÃO: olhe apenas para o pano, nunca para a 
lâmpada, sob pena de danificar seus olhos;

Ø É normal bocejar, pois será da energia liberada por você 
que os espíritos se utilizarão para "aparecer" na frente 
do pano;

Ø Tempo máximo por sessão: 30 minutos. Mas pode ser 
feito menos tempo. Pare assim que se tornar 
desconfortável. É melhor fazer 5 minutos do que nada;

Ø O exercício pode ser repetido até 2 vezes por dia, com 
intervalo de algumas horas entre um e outro.

















A clarividência é um potencial excelente, 
quando utilizado com ética, boa vontade, e 

sem medo. Desenvolver tal habilidade requer 
tempo e esforço, mas oferece a oportunidade 

da pessoa se sentir mais independente e 
segura de si. Acima de tudo, busque sempre 
o equilíbrio e a tranquilidade. Não se exceda 
nem se violente, tentando obter resultados 

rápidos. 

RESPEITE-SE.



COMO TRABALHAR OS PARACHAKRAS NÃO SENDO 
CLARIVIDENTE

1º - BÁSICO:

Tarefas: Liga-nos ao mundo físico, sexualidade, força vital, 
necessidades básicas do corpo.

(aberto): Ligação profunda e pessoal com a Terra, força vital, 
satisfação, estabilidade, força interior, confiança, gratidão.

(bloqueado): Busca de bens materiais e sensuais, dificuldade em dar 
e receber, irritação, agressão, falta de confiança.
Pouca força de vontade, “a vida é um fardo” 



2º - SACRO:

Tarefas: Centro das emoções e energia sexual, forças criativas, ação 
desintoxicante, desprendimento, livre fluxo dos sentimentos.

Aberto: Franqueza e naturalidade, sentimentos espontâneos, ações 
criativas, admiração e entusiasmo pela vida.

Fechado: Negação ou recusa da sexualidade, sexualidade grosseira e 
viciante, perda da admiração pelas maravilhas da vida, falta de 

afeto e carinho.



3º - UMBILICAL:

Tarefas: Centro de força, vitalidade, relacionamento ativo com o 
exterior, sede da personalidade. 

Aberto: Sensação de paz e harmonia interior. Aceitação de si mesmo 
e dos outros. Proteção de vibrações negativas e irradiação de 

positivas. 

Fechado: Inquietação e insatisfação. Enorme impulso de atividade. 
Dificuldade para relaxar. Nervosismo, irritação, má digestão de 

fundo nervoso. Desânimo e abatimento. Medo de novas 
experiências.



4º - CARDÍACO:

Tarefas: Compreensão e compartilhamento. União através do amor, 
centro do amor.

Aberto: Canal do amor divino, compaixão, solicitude. Sentimento de 
estar vivo. Transformação do mundo, união, reconciliação, cura.

Fechado: Espera de reconhecimento pelo amor dado. Incapacidade 
de receber amor. 

Dependência do amor e afeto alheio. Medo de recusa ao oferecer 
amor. Depressão e vulnerabilidade. 



5º - LARÍNGEO:

Tarefas: Centro da capacidade de expressão humana. Comunicação e 
inspiração. Audição. Auto-reflexão. 

Aberto: Expressão livre dos sentimentos, pensamentos e 
conhecimentos. Honestidade interior. Capacidade de ouvir os 
outros. Fidelidade a si mesmo. Saber dizer não. Não se deixar 

envolver e influenciar. 

Fechado: Dificuldade para refletir sobre os próprios sentimentos. 
Exprimir emoções sob forma de ações imponderadas. Manipulação 

dos outros.



6º - FRONTAL:

Tarefas: Discernimento intelectual, memória, vontade, força do 
pensamento. Criação de novas realidades. Cura, clarividência, 

clariaudiência, intuição.

Aberto: Intelecto desperto, compreensão intuitiva. Mente aberta para 
as verdades. Materialização de desejos, sonhos e pensamentos. 

Percepção extra-sensorial.

Fechado: Intelecto e razão ultra-valorizados. Arrogância intelectual. 
Negação do espiritual.

Vida determinada por desejos materiais e necessidades físicas. 



7º - CORONÁRIO:

Tarefas: Centro de ligação ao ser infinito e ao Divino. 

Aberto: Consciência quieta e plena. Compreensão de sua origem 
divina. Unificação com o Universo. 

Fechado: sentimento de abandono, desamparo. Medo da morte. 
Insegurança e desorientação. Superatividade como forma de evitar 

encarar seu próprio eu. 



TÉCNICAS DE KRYIA YOGA PARA A CLARIVIDÊNCIA

POSTURA BÁSICA:
Coluna ereta
Queixo pressionando a tireoide
Língua enrolada no palato mole
Olhos fechados e sobrancelhas erguidas
Concentração na fontanela (coronário)

1ª técnica:
Postura básica
Tampar o ouvido esquerdo com o indicador e sentir o som do silêncio
Fazer o mesmo com o direito
Fazer o mesmo com os dois juntos e sentir o som do OM.

2ª técnica – SHAMBHAVI MUDRA
Postura básica.
Abrir os olhos levemente a 30, 45° acima da linha do horizonte, olhar 
desfocado, deixando ficar esbranquiçado, concentrando na fontanela, coronário, 
respiração normal por 3 min.

3ª técnica: PRANAYAMA KRYIA
Postura básica. Inale pela fontanela e exale por ambas bocas do frontal (frente 
e trás) ao mesmo tempo. E vice versa.



Yoga de Patanjali

8 Sidhis - poderes psíquicos

Ø Yama - controle   - ahimsa, satya, asteya (não roubar), 
brahmacharya (não desvirtuar o sexo), aparigraha (não se apegar).

Ø Niyama - domínio   - shauchan (purificação), santosha
(contentamento), tapas (esforço), swadhyaya (estudo de si e do 
yoga), ishwara (consagração).

Ø Asana - posturas para fazer fluir a energia
Ø Pranayama - respiração para expandir a energia vital
Ø Prathyahara - retração dos sentidos eliminando imagens externas
Ø Dharana - concentração
Ø Dhyana - meditação
Ø Samadhy - iluminação, expansão da consciência


