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namorado ou a namorada terminou com
você. Seu carro quebrou e o conserto
ficará uma fortuna. O chefe negou seu
aumento. Para completar, choveu ontem,
como havia uma telha quebrada a água
entrou, molhou tudo. Cansado (ou

cansada) da maré de azar, você decide
comprar uns cristais e uma pirâmide.
Coloca na estante de casa, na mesa do
escritório, benze-se, toma banho de sal
grosso e está tudo resolvido. Será que
está mesmo? Para o professor, escritor e
estudioso em Projeciologia e
Conscienciologia, Maximiliano
Haymann, 39, que vem a Cuiabá neste

fim de semana ministrar o
curso Autodesassédio, a
utilização de artifícios
funcionam como muletas da
vontade, o que enfraquece o
ser humano ao invés de ajudá-
lo. “O maior atributo que
temos é a própria vontade, em
tese não precisamos de nada
disso, a força está em nós e
não fora”.

Parceiro do médico e
pesquisador Waldo Vieira, há
15 anos ele estuda os
fenômenos da projeção astral
consciente, que é quando a
pessoa sai do corpo
observando o processo, e
também a utilização das
bioenergias com a proposta de
evolução pessoal e auxílio ao
próximo. Maximiliano explica
que quando uma pessoa está
cansada, ela está carente de
bioenergias. Como as energias
podem ser absorvidas e
exteriorizadas, a aproximação
de qualquer consciência
carente de energia, seja ela
humana ou que já morreu,

pode vampirizar quem está desavisado
ou que não domine as próprias energias.
Mas ao desenvolver técnicas
específicas, que são muito simples, é
possível desenvolver a autodefesa
energética. “Para evitar o vampirismo
você deve evitar lugares carregados
com energias negativas, pensamentos
negativos e, sobretudo, dominar as
próprias energias pela técnica do estado
vibracional”.

O coordenador do Instituto
Internacional de Projeciologia e
Conscienciologia (IIPC) em Cuiabá,
Flávio Camargo, pontua que para
entender autoassédio é necessário
observar o que significa assédio, que

são três tipos: o extrafísico (invasão
de uma consciência ou pessoa

que já morreu, no espiritismo

se diz espíritos obsessores), intrafísica
(pessoa para pessoa com intuito de
prejudicar) e autoassédio (se culpar é o
mais comum). O importante é esclarecer
que para haver qualquer tipo de assédio
primeiro acontece o autoassédio, nenhum
outro tipo acontece sem a permissão da
pessoa e energia negativa gravitando.
Hábitos ruins, como comer
excessivamente, falar mal dos outros,
mau humor, baixo autoestima,
monoideísmo (pessoa que só fica
pensando um assunto o dia todo ou
semana toda) são todos diagnósticos de
assédio e precisam de correções. 

O curso propõe o esclarecimento
sobre como funciona todos esses
mecanismos, pois é inevitável, no mundo
atual, entrar em contato com diversos
tipos de pessoas, algumas inclusive mal-
intencionadas, e essa interação faz com
que haja troca de energia positiva com a
negativa e esse mecanismo pode gerar
muitos problemas a quem não sabe se
defender. “Como nossa energia às vezes
está melhor que a da outra pessoa as
companhias extrafísicas acabam nos
assediando por estarmos com uma
energia melhor. A autodefesa energética é
para isso, para que não soframos essas
intrusões energéticas patológicas”.

As emoções - Flávio pontua que
tudo o que a pessoa (ou consciência) faz
gera um PenSenE (Pensamento,
Sentimento e Energia), isso é
indissociável, logo se você pensa mal de
alguém essa energia vai até a outra
pessoa, o que é uma forma de assédio. Em
uma briga, o desgaste de energia é muito
grande, já que são trocadas as mais
negativas possíveis, o que é totalmente
desnecessário. O mesmo vale para o mau
humor. A felicidade e a alegria, ao
contrário, recarregam as baterias e
tornam você em uma fonte de energia.
“As nossas emoções e pensamentos
negativos geram um desgaste excessivo
ao nosso corpo físico e energético, por
isso nos sentimentos cansados,
exauridos”. 

SERVIÇO: O curso de autodesassédio - Será
realizado no sábado (10) e domingo (11), no Hotel
Golden Tulip Pantanal, Avenida Fernando Corrêa,
nº 93. Informações no Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) de Cuiabá.
Contatos: (65) 3637-4115/ 9237-0777/ 8129-
8585; cuiaba@iipc.org e www.iipc.org. 
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