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Como utilizar o Papel de Energia (PE) 

O Papel de Energia (PE) foi dado para ajudar a aumentar sua vibração e a vibração da 

humanidade. O conceito do “não eu” é uma parte importante do Papel de Energia. Por 

“não eu” nos referimos ao estado de espírito em que você deixa de ser o seu Ego para 

se tornar consciênte, conectado com e parte de “tudo o que há”. Quando carregar seu 

Papel de Energia com você permita-se estar num estado de “não eu”. 

Ambas versões do PE vão ajudar a abrir a glândula pineal. 

 

IMPORTANTE: Imprima somente 1 (uma) cópia do Papel de Energia por vez. 

Quando você imprime multiplas cópias de uma vez isso reduz a força do papel. 

Não tire fotocópias (xerox) do papel, já que isto também reduz a força do papel (reduz 

a força pela metade 50%). 

Você pode imprimir quantas cópias precisar, mas esteja certo de imprimir uma por 

vez. 

Para obter o máximo do seu Papel de Energia imprima um, use por três dias e então 

imprima outro. 

 



Atualmente existem duas formas do PE – um código/alvo único e um código/alvo 

duplo. 

O código simples tem uma energia mais forte e é muito eficiente em limpeza de água e 

para elevar nossa vibração e dar suporte ao corpo. 

 

O PE de código duplo tem dois alvos: 

1. A glândula pineal 

2. Pra onde quer que você pretenda mandar a intenção de 

curar/reiniciar/restaurar pelo BEM MAIOR DE TODOS. 

***É muito importante ao usar o Papel de Energia que você se abra a AUXILIAR 

TODOS e não somente ter foco na sua condição atual. Imprima, use o PE e 

mantenha-se Neutro e Aberto a receber... 

 

Quando utilizar o PE coloque a face na qual os numeros estão impressos de frente para 

o corpo, ou seja com os numeros virados para o seu corpo. Se estiver utilizando o 

papel para limpar água coloque o lado impresso de frente para a água (pense como se 

a água fosse ler o código no papel). 

Use o código nivelado. Tenha certeza de que o papel não está de ponta cabeça ou 

muito inclinado. 

 

Usar para: 

-Remover dores de cabeça 

-Remover dor física – coloque-o na área em que você sente dor 

-Coloque-o embaixo do seu travesseiro para um sono mais profundo e regenerador 

-Use um no seu corpo diariamente. Você pereberá que ele auxilia a se sentir em 

paz e mais capaz de lidar com os estresses do dia-a-dia. 

-Use-o durante suas meditações e você vai perceber que fica mais facil acalmar a 

mente e entrar em um estado mais profundo durante a meditação. 

Não usar para: 

-Não deixe o PE no seu telefone celular. 



-Não deixe seu PE junto de dinheiro – Não jogue-o na sua bolsa onde ele ficará 

perto da carteira. 

-Não escreva no papel, não rasgue-o ou corte-o. Você pode, entretanto dobrá-lo 

para ficar menor. 

-Não use a energia do papel para fazer mal a outro ser, isso faria sua energia ser 

drenada. 


