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Introdução:  Sintonia 

Sintonia significa, em definição mais ampla, 

entendimento, harmonia, compreensão, 

ressonância ou equivalência.   Sintonia é 

um fenômeno de harmonia psíquica e de 

sentimentos, funcionando, naturalmente à 

base de vibrações.  Duas pessoas 

sintonizadas estarão, evidentemente, com 

as mentes perfeitamente entrosadas,  

 

havendo entre elas, uma ponte magnética 

a vinculá-las, imantando-as 

profundamente.   Elas estarão “respirando” 

na mesma faixa, intimamente associadas. 

 

 

 

Aspectos relacionados à Projeção 

Astral 

5. Sintonia e comunicações espirituais  

 

5.1 - Mecanismo das comunicações 

espirituais  

As manifestações espirituais são reguladas 

pela Lei de Afinidade Fluídica e Vibratória. 

Para que um espírito se comunique, é 

essencial que estabeleça a sintonia do 

perispírito do encarnado com o perispírito 

do desencarnado. É necessário que ocorra 

o ajuste mental entre médium-espírito 

para que ambos passem a emitir vibrações 

equivalentes, ou seja, que ambos se 

graduem na mesma faixa vibratória.   Esse 

é o mecanismo básico das comunicações 

espíritas. 
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5.2 - Formação da atmosfera fluídica 

Ao comunicar-se com o médium o espírito 

o faz por intermédio da combinação de 

fluidos perispiríticos dos dois seres 

(médium e espírito) formando uma 

atmosfera fluídico-energética-espiritual 

comum às duas individualidades. 

Atmosfera esta que torna favorável a 

transmissão do pensamento, que se faz 

assim, de espírito para alma e da alma pela 

ação que exerce sobre o corpo, exterioriza 

o conteúdo desse pensamento pelos 

diferentes tipos de faculdades mediúnicas. 

5.3 -  Elementos fundamentais  

Não confundamos a lei de afinidade 

fluídica com a lei de afinidade vibratória 

(moral). 

1. Sintonia/Afinidade Fluídica - A afinidade 

fluídica depende da constituição do 

organismo espiritual do médium e do 

espírito; 

2. Sintonia/Afinidade Vibratória (moral) - A 

afinidade vibratória fundamenta-se na 

seguinte afirmação: para um espírito 

assimilar o pensamento do outro necessita 

estar emitindo ondas mentais na mesma 

frequência (assimilação das correntes 

mentais). 

 

 

5.4 - Leis da comunicação ou manifestação 

espírita 

 

5.4.1 - Lei das atrações e correspondências  

• Atraímos espíritos que tem afinidade 

conosco, tanto quanto somos por ele 

atraídos.  

• As vibrações atraem vibrações 

semelhantes, dessa forma se aproximam e 

vinculam os que têm pensamentos e 

sentimentos semelhantes. 

Nossos maus pensamentos e sentimentos 

criam em torno de nós uma atmosfera 

fluídica impura, favorável às influências da 

mesma ordem. Por outro lado, as vibrações 

nobres atraem vibrações sadias. 

A alma do médium e o espírito livre 

exercem entre si uma espécie de atração 

ou de repulsão conforme o grau de 

semelhança de pensamentos e 

sentimentos que há entre eles. 

 A sintonia é facilitada pela harmonia 

psíquica (pensamentos) e de sentimentos 

que existe entre o espírito e o médium. 

Todas as imperfeições morais são portas 

abertas ao acesso dos maus espíritos, 

porém, o que eles exploram com muita 

habilidade são o orgulho e a vaidade (Livro 

dos Médiuns - cap. 20 item 228).  

5.4.2 - Lei das harmonizações de vibrações 

e pensamentos 

Quando um espírito precisa comunicar-se 

conosco e não há sintonia, é necessário 

harmonizar as vibrações dos pensamentos 

e ajustar a constituição dos organismos 

para que ocorra a manifestação mediúnica. 

Cada espírito livre ou encarnado possui 

conforme o seu grau de adiantamento e de  
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pureza, uma irradiação cada vez mais 

rápida, mais intensa, mais luminosa. 

Quanto mais evoluído o ser, mais 

acelerado é o estado vibratório. O que o 

cérebro humano emite sob forma de ondas 

de vibrações vagarosas, o cérebro fluídico 

do espírito projeta sob forma de ondas 

mais extensas, de radiações que vibram 

com mais largo e poderoso ritmo. 

 

5.5 - Redução e aumento das vibrações 

É na combinação das forças psíquicas entre 

os médiuns e os espíritos, que reside 

inteiramente a lei das manifestações. 

Assim sendo, em face das constantes 

modificações vibratórias, verificar-se-á 

sempre em quase todas as comunicações 

há necessidade da redução ou do aumento 

das vibrações para que elas aconteçam. 

Para comunicar-se conosco o espírito 

deverá amortecer a intensidade de suas 

vibrações, ao mesmo tempo em que 

ativará as nossas para poder comunicar-se 

conosco. 

Os espíritos, cujas vibrações se processam 

aceleradamente, devido à sua evolução, 

graduam o pensamento e densificam o 

perispírito. 

Portanto, os espíritos superiores baixam o 

seu teor vibratório, aproximando-o do 

nosso, envolvendo-se com os fluidos 

grosseiros de nosso ambiente, tornando-se 

assim mais acessíveis.  

O médium em transe, por sua vez, se eleva 

através do preparo antecipado e da  

 

disciplina dos recursos mediúnicos, 

podendo então, dar-se a interação entre os 

dois psiquismos – o do desencarnado e o 

do médium, criando-se a condição para a 

comunicação.     

1. Para reduzir o seu próprio padrão 

vibratório, o espírito superior impregna-se 

de matéria sutil colhido no próprio 

ambiente. 

2. Para elevar o tom vibratório do médium, 

o espírito encontrará na própria 

concentração ou transe, do próprio 

médium os meios de ativar as vibrações. 

É essa harmonização das ondas vibratórias, 

a condição fundamental na comunicação 

espírita. 

 

5.6 - A relação entre sentimentos e a 

produção de fluido vital 

Como vimos, a maior parte de energia vital 

que necessitamos é extraído do Fluido 

Cósmico Universal (FCU) que é absorvido 

diretamente pelo perispírito através dos 

centros de forças.  

O Fluído Cósmico Universal é absorvido por 

todos os centros de forças, porém os 

chacras intermediários do perispírito são 

os responsáveis de transformá-lo em 

Fluído Vital Espiritual para metabolização 

no perispírito e depois é canalizado para o 

duplo etérico para densificá-lo, 

transformando-o em Fluído Vital Físico e 

direcionando-o para o organismo, com 

maior ou menor intensidade, de acordo 

com os sentimentos da pessoa. 
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Quando obstruímos os chacras, 

principalmente o chacra esplênico, 

bloqueamos a maior parte de entrada de 

energia vital. Contudo, estando 

desvitalizado, como captar energia? Os 

sentimentos e pensamentos que nos 

deixam sem energia, “para baixo”, criam 

quais tipos de sintonia?  

Todos nós necessitamos de energia vital 

para sobreviver. Captamo-las através da 

alimentação, da ingestão de água, do sono 

reparador e do meio ambiente. 

Estamos em contato permanente com 

muitas formas de energia, pois tudo que 

existe no Universo é energia. Esta 

interação pode ser na base de troca, 

doação, captação e, vamos denominar a 

outra forma como, roubo. 

A troca pode ser exemplificada 

espiritualmente quando duas pessoas 

relacionam-se carinhosamente durante 

uma conversa edificante. Por sua vez a 

doação, assim como a captação, pode ser 

observada no momento dos passes 

magnéticos de um centro espírita. E o 

roubo? Já ouviu falar sobre os Vampiros de 

Energia? 

 

 

 

5.7 - Vampiros de energia  

Estão em todos os lugares, são pessoas de 

nosso relacionamento diário. Podem ser 

nosso (a) irmão (ã), marido/esposa, 

empregado/patrão, familiar, amigo de 

trabalho, vizinhos, gerente do banco, ou 

seja, qualquer pessoa de nosso convívio 

que esteja roubando nossas energias para 

se abastecer.  

Mas, por que estas pessoas sugam nossa 

energia, afinal?  

 

 

5.8 - Motivação dos vampiros 

Bem, em primeiro lugar, a maioria dos 

vampiros de energia atua 

inconscientemente, sugando a energia de 

suas vítimas sem saber o que estão 

fazendo. 

O vampirismo ocorre porque as pessoas 

não conseguem absorver as energias das 

fontes naturais, e ficam desequilibradas 

energeticamente.  

Quando as pessoas bloqueiam o 

recebimento destas energias naturais 

(vitais) elas precisam encontrar outras 

fontes de energia mais próxima, que nada 

mais são do que as outras pessoas, ou seja, 

você. 

Na verdade, quase todos nós, num 

momento ou outro de nossas vidas, 

quando nos encontramos em um estado de 

desequilíbrio, acabamos nos tornando 

vampiros de energia alheia. 
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5.9 - Sintonia com os vampiros 

É de responsabilidade do afetado pelo 

vampiro a sua perda de energia. Isso, pois a 

pessoa assediada pelo “sugador de 

energia” estabelece uma sintonia com o 

mesmo. Sendo assim, o que fazer? 

5.10 - Eleve e mantenha padrões 

vibratórios elevados 

Buscar pensamentos elevados e por 

consequência, sentimentos mais nobres, 

evita o assédio desses vampiros e nos 

coloca em sintonia com os nossos 

mentores de luz. 

Além disso, conservar uma boa autoestima 

combinada com uma inteligência 

emocional sagaz, em conjunto com um 

autoconhecimento cada vez mais apurado, 

ajuda-nos a estabelecer boas sintonias, 

deixando-nos mais atentos as situações 

que nos colocamos em frente a um 

“vampiro”. 

5.11 - Água Benta, alho e crucifixo 

Existem muitos “tipos” de vampiros. 

Dependendo do estado emocional e 

daquilo que a motivou, a pessoa assume 

algumas características comportamentais 

que aqui, para melhor exemplificar, iremos 

categorizar. Algumas estratégias práticas 

podem auxiliar no “combate” aos vampiros 

de energia:  

5.11.1 - Vampiro Cobrador: Cobra sempre, 

de tudo e todos. Quando nos encontramos 

com ele, já vem cobrando os porquês não 

lhe telefonaram ou visitamos. Se você 

vestir a carapuça e se sentir culpado, 

estará abrindo as portas. O melhor a fazer 

é usar de sua própria arma, ou seja, cobrar  

 

de volta e perguntar por que ele não liga 

ou aparece. Deixe-o confuso, não o deixe 

retrucar e se retire rapidamente. 

5.11.2 - Vampiro Crítico: é aquele que 

critica a tudo e a todos, e o pior que é só 

critica negativa e destrutiva. Vê a vida 

somente pelo lado sombrio. A 

maledicência tende a criar na vítima um 

estado de alma escuro e pesado e abrirá 

seu sistema para que a energia seja 

sugada. Diga "não" às suas críticas. Nunca 

concorde com ele. A vida não é tão negra 

assim. Não entre nesta vibração. O melhor 

é cair fora e cortar até todo o tipo de 

contato. 

5.11.3 - Vampiro Adulador: é o famoso 

"puxa-saco". Adula o ego da vítima, 

cobrindo-a de lisonjas e elogios falsos, 

tentando seduzir pela adulação. Muito 

cuidado para não dar ouvidos ao adulador, 

pois ele simplesmente espera que o 

orgulho da vítima abra as portas da aura 

para sugar a energia. 

5.11.4 - Vampiro Reclamador: é aquele 

tipo que reclama de tudo, de todos, da vida 

do governo, do tempo, etc. Opõe-se a 

tudo, exige, reivindica, protesta sem parar. 

E o mais engraçado é que nem sempre 

dispõe de argumentos sólidos e válidos 

para justificar seus protestos. Melhor tática 

é deixá-lo falando sozinho. 

 

5.11.5 - Vampiro Inquiridor: sua língua é 

uma metralhadora. Dispara perguntas 

sobre tudo, e não dá tempo para que a 

vítima responda, pois já dispara mais uma 

rajada de perguntas.     Na verdade, ele não  
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quer respostas e, sim, apenas 

desestabilizar o equilíbrio mental da 

vítima, perturbando seu fluxo normal de 

pensamentos. Para sair de suas garras, não 

ocupe sua mente à procura de respostas. 

Para cortar seu ataque, reaja fazendo-lhe 

uma pergunta bem pessoal e contundente, 

e procure se afastar assim que possível. 

 

5.11.6 - Vampiro Lamentoso: são os 

lamentadores profissionais, que anos a fio 

choram suas desgraças. Para sugar a 

energia da vítima, ataca pelo lado 

emocional e afetivo. Chora, lamenta-se e 

faz de tudo para despertar pena. É sempre 

o coitado, a vítima. Só há um jeito de tratar 

com este tipo de vampiro, é cortando suas 

asas. Corte suas lamentações dizendo que 

não gosta de queixas, ainda mais que não 

elas não resolvem situação alguma. 

 

5.11.7 - Vampiro Pegajoso: investe contra 

as portas da sensualidade e sexualidade da 

vítima. Aproxima-se como se quisesse 

lambê-la com os olhos, com as mãos, com 

a língua. Parece um polvo querendo 

envolver a pessoa com seus tentáculos. Se 

você não escapar rápido, ele irá sugar sua 

energia em qualquer uma das 

possibilidades. Seja conseguindo seduzi-lo 

com seu jogo pegajoso, seja provocando 

náuseas e repulsa. Em ambos os casos você 

estará desestabilizado, e, portanto, 

vulnerável. Saia o mais rápido possível. 

Invente uma desculpa e fuja rapidamente. 

 

 

 

5.11.8 - Vampiro Grilo-Falante: a porta de 

entrada que ele quer arrombar é o seu 

ouvido. Fala, absoluto, durante horas, 

enquanto mantém a atenção da vítima 

ocupada, suga sua energia vital. Para livrar-

se, invente uma desculpa, levante-se e vá 

embora. 

 

5.11.9 Vampiro Hipocondríaco: cada dia 

aparece com uma doença nova. Adora 

colecionar bula de remédios. Desse jeito 

chama a atenção dos outros, despertando 

preocupação e cuidados. Enquanto 

descrevem os pormenores de seus males e 

conta seus infindáveis sofrimentos, rouba a 

energia do ouvinte, que depois sente-se 

péssimo. 

 

5.11.10 - Vampiro Encrenqueiro: para ele, 

o mundo é um campo de batalha onde as 

coisas só são resolvidas na “base do tapa”. 

Quer que a vítima compre a sua briga, 

provocando nela um estado raivoso, irado 

e agressivo. Esse é um dos métodos mais 

eficientes para desestabilizar a vítima e 

roubar-lhe a energia. Não dê campo para 

agressividade, procure manter a calma e 

corte laços com este vampiro. 

 


