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É uma energia presente no Plano Físico, devido ao movimento do Plasma 
Físico do Universo. 
 
 Exemplo de energias magnéticas: 
 Alfa -       altíssima freqüência, energia muito utilizada nas curas. 
 Beta -       alta freqüência, energia usada nas curas comuns. 
 Beta (-) - baixa freqüência, energia usada para limpeza de matéria        
etérica grosseira. 
 Teta -       baixa freqüência, associada aos campos de Força astral.     
 Delta -      baixíssima freqüência, usada para tratamento de ovóides. 
  

As pirâmides captam energias  teta, beta (-) e beta, mas se 
manipuladas pela mente podem atingir até alfa. 

 
 Uma pirâmide capta energia beta e teta juntas, o que faz com que não 
fiquem coerentes e distintas. Daí surge a necessidade de um modulador 
magnético para filtrar e selecionar as energias desejadas. Para isso, usam-se 
algumas pedras preciosas como: diamantes, rubis, esmeraldas ou águas 
marinhas, mas pode-se usar um campo magnético induzido que produz 
efeito semelhante e é ideal para pirâmides pequenas. Convém observar que, 
para as pirâmides maiores, são melhores as pedras preciosas proporcionais 
ao seu tamanho. 
 
 A Energia Cósmica Magnética propriamente dita fica abaixo de beta (-), 
acima ela é considerada apenas Energia Cósmica. 
 
 Delta - Energia Cósmica Magnética extremamente baixa,  usada para 
comunicação com seres de Reinos inferiores como: vegetais mais evoluídos, 
animais e ovóides. Através dessas ondas pode-se expressar pensamentos que 
serão compreendidos por esses seres que não entendem  palavras ou outros 
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meios mais concretos de comunicação, mas tão somente vibrações que 
podem ser  positivas ou negativas. 
 
 A onda delta positiva, dependendo da vibração, pode sinalizar amor, 
calma, paz, perdão, amizade etc. 
 
 As ondas delta negativas, podem representar ódio, destruição, más 
intenções etc. 
 
 Há aparelhos que simulam todas essas vibrações e estão sendo usados 
na doutrinação de ovóides. Utilizando-se as vibrações positivas, esses seres 
reduzidos em sua forma astral, recomeçam a sua evolução e retomam a 
forma humana. 
 
 A energia delta é responsável pela simpatia ou antipatia entre pessoas, 
pois é emitida constantemente pelos auras humanos.  
 
 A energia delta, bem como as outras, possui variações, da mesma 
forma como a luz possui várias cores, porém, mantém a mesma vibração. 
 Os campos de emissão de energia delta pelo aura é total. 
 
 Teta - há também campos de emissão dessa energia em todo o aura. 
Quando há  dissipação, sua freqüência diminui, transformando-se em energia 
delta.  
 
 A energia teta é propriamente um campo de Força astral, mas pode 
variar, permitindo a entrada de Energias afins, somente afins. 
 
Beta (-) - Não é transmitida pelos seres humanos. 
 Beta      - É emitida pelas pontas dos dedos e pelo chakra central das 
mãos. 
 Alfa      - É transmitida pelo chakra central das mãos e pela testa 
(Trítate Antíqüo), onde é melhor orientada pelo direcionamento dos olhos. 
 
 
 


