SUMÁRIO 1ºvol. Enciclopédia de Vidência,
Vampirismos. (coleção completa c/ 9 fascº e 900 pgs)

Parasitismos

Introdução do autor
História obsessiva, breve e amarga, do autor
Casuísticas de parasitismos, aparelhos parasitas e vampirismos
Definição de parasitismos, vampirismos e propriedades
Definição de aparelhos parasitas e propriedades
Definição de Espiritismo, aspecto religioso + científico
Como formar biblioteca pessoal de vidências
Composição da obsessão espiritual 50% + 25% + 25%
Desagregação de parasitismos, vampirismos e recolhimento de obsessores
Abismo, descida, espíritos, parasitismos e vampirismos
Abismo, vistas, espíritos e vampirismos
Agregação, transferência e desagregação de parasitismos aparelhos parasitas e vampirismos
Água parasitada em piscinas de natação e terapêutica
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Águia, mapa, base de magos negros e bloqueio da sintonia
Algemas parasitivas diversas
Alimentação, bebidas e vestuário parasitado
Alto-falantes parasitivos diversos
Amarrações parasitivas diversas
Amor, caridade e competência espírita
Anéis parasitivos diversos
Ânforas egípcias com dejetos localizados em casas de médiuns
Animais e bichos-espíritos, roupagens, ideoplásticos e parasitantes
Anjos, gigantes e anões parasitando dirigentes, médiuns e sessões espíritas
Ansiedade produzindo substâncias sutis nocivas
Antenas prejudicando a sintonia mental e comunicação mediúnica
Antigüidades parasitadas
Ânus, sexo e homossexualismo espiritual
Aparelho genético feminino com parasitismos e vampirismos
Aparelho genético masculino com parasitismos e vampirismos
Aparelhos espirituais e parasitivos das trevas
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Areia grossa parasitiva
Armas espirituais e parasitivas das trevas
Auras parasitadas
Auréola cinza sobre a cabeça de médiuns
Auto-parasitismos e vampirismos
Avc, derrame cerebral obsessivo
Barrigueira parasitiva
Baterias parasitivas diversas
Bebê agulheiro
Bexiga e intestinos parasitados
Bobina irradiando ondas parasitivas
Boca e gengiva costuradas
Bolas pretas parasitivas
Bolhas aeriformes parasitivas
Bolsões cármicos de espíritos

e

Bonecos ideoplásticos em redor da cintura
Bota escura comprida
Braceletes escuros parasitivos
Bursite parasitiva
Cabeça envolvida por uma caixa
Cabeça, liames, caudal, reentrâncias e glândula pineal
Caixas de som sutil sob encosto das poltronas
Calcanhar com dores de causa parasitiva
Campo magnético de isolamento duma coroa
Camuflagens, mistificações e bloqueios parasitivos diversos
Capacetes, capuzes, chapéus, toucas, cintas e véus parasitivos diversos
Capas, mantos e tapetes parasitivos diversos
Casas desocupadas, propriedade de espíritos
Cascões escuros no perispírito e limpezas espirituais
Caudais parasitários enrodilhados nos pés de médiuns
Caveiras e despacho de magia negra em caminhão
Centros vitais bloqueados e parasitados
Cerca e cruzes em redor de casas de médiuns
Cheiro de cola ideoplástica
Choques provocados por parasitismos diversos
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Choques provocados por parasitismos diversos (contin)
Cintas parasitivas diversas
Cinturão reflexivo no peito, pulsos, joelhos e tornozelos
Círculos parasitivos diversos
Cobras najas-espíritos atacando durante pesadelo
Coleiras parasitivas diversas
Colunas ideoplásticas espelhadas
Colunas vertebrais parasitadas diversas
Computadores parasitados de médiuns
Conflitos pessoais, fofocas, maus pensamentos e enfermização
Coração roncando, com dores e sem causa patológica
Cores sutis parasitadas
Coroas e cruzes parasitivas
Correntes parasitivas diversas
Couraça parasitiva no ventre
CPU de computador, esfera nuclear e ondas deletéricas
Cristais parasitivos diversos
Crostas parasitivas e lesão perispiritual
Cruzes, estatuetas, estrelas, medalhões, objetos e roupagens sutis
Densidade, freqüência, cor, tipos e invisibilidade de parasitismos
Desânimos, dificuldades e contra-tempos parasitivos diversos
Desobsessão espírita comum/tradicional ou doutrinária resolve ?
Dores diversas na coluna vertebral
Dores e sofrimentos de causa espiritual
Ectoplasma parasitado e limpo
Egrégoras parasitadas
Encapamento escuro envolvendo o coração e vasos

Esferas parasitivas diversas
Esfumaçamento provocando invisibilidade em magias negras
Espelhos e espelhados diversos
Espirais parasitivas diversas
Espíritos parasitadores
Estilete de cristal escuro em centros vitais superiores
Estômago com miasmas, agulhas e ressonância mental forte
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Estrela grande e escura dentro do telhado
Exteriorização de olho do perispírito
Exus “cuidando” dum automóvel
Falange de espíritos parasitando e vampirizando a(s) vítima(s)
Fazer estudos e projeção de figuras de vidência
Fiação escura invadindo o cerebelo, cérebro, pescoço e coração
Figuras deprimentes impregnadas nas paredes da sala mediúnica
Fluidos claros absorvidos de planos espirituais superiores
Formas iguais, com efeitos iguais, semelhantes ou diferentes
Franjas sutis de ondas parasitadas
Fugas fluídicas parasitadas perispirituais
Fumaças parasitivas diversas
Gaiolas com espíritos sofredores debaixo da sessão mediúnica
Genitália feminina, fetos e abortamentos
Genitália masculina e parasitamentos
Gestação com perispírito escuro, magias negras e parto complicado
Glândula pineal perispiritual parasitada e a mediunidade
Grampo parasitivo no liame de comunicação com o mentor-espírito
Holofotes gerando camuflagem e mistificando videntes
Hotéis e motéis parasitados, magiados e com obsessores
Imagens parasitivas projetadas no campo mental de médiuns
Imãs parasitivos localizados na cama
Imobilizações parasitivas diversas
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Invisibilidades parasitivas e vampirizantes diversas
Labirintite de causa parasitiva
Laços e rédeas parasitivas diversas
Lares, empregos, igrejas, centros espíritas, empresas, veículos e propriedades parasitadas e
magiadas
Lenço preto sutil com moedinhas fixadas à cabeça
Lente leitosa parasitando o centro vital frontal
Lesões, tomadas, liames, radículas, caudais, amarrações etc.
Liames parasitivos diversos
Limitação e omissão de filhos
Líquidos sutis parasitivos diversos
Luvas parasitivas em mãos de médiuns
Luz avermelhada, lilás sujo e enfermização de dirigente e médiuns
Magias negras parasitivas diversas
Magos negros, estratégias, vigilância, discórdias, faixas de tempo e mediunidade
Mamas, amamentação e bebês parasitados

Mangueira inoculando parasitismo no perispírito
Manipulação e alteração do estado sutil de parasitismos e vampirismos
Mão e ante-braço sob envelhecimento acelerado
Mapa mundi com muitos liames mentais escuros
Máscara ideoplástica que se movia e sorria
Mecanismo espiritual de parasitamento e vampirização
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Mecanismo espiritual de parasitamento e vampirização (continuação)
Medicamentos físicos parasitados, com efeito prejudicado
Miasmas, vermes e minhocas parasitivas
Minerais parasitados
Movimentos parasitivos diversos
Muletas e cinta parasitiva para imobilizar
Nódulos e radículas parasitivas na glândula pineal sutil
Novelo de cordame no cerebelo
Nuvem escura de espíritos sobre o carnavalismo
Óculos ideoplásticos escuros
Olhos e parasitamentos diversos
Ombro parasitado, com dores e obsessor distante
Ondas mentais e sutis parasitivas diversas
Palmilha escura na planta do pé
Parabólicas ideoplásticas na sessão e em residências
Parapsicofísiossintopatologias provocadas por parasitismos, aparelhos parasitas e vampirismos
Parasitismos radioativos sutis
Parasitismos simples, complexos e/ou graves
Parasitismos e vampirismos independentes e interligados
Parasitismos gasoso-sutis diversos
Parasitismos gustativos sutis
Parasitismos olfativos
Parasitismos regionais
Parasitismos rotineiros, semelhantes e repetitivos
Parasitismos sólidos-sutis
Parasitismos sonoros-sutis
Parasitismos térmicos-sutis
Parasitismos, aparelhos parasitas e vampirismos diversos
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Perna parasitada, dores e despacho de magia negra
Pesadelos parasitivos e vampirizantes
Pescoço e pulsos do perispírito puxados para trás
Pesquisas de parasitismos, aparelhos parasitas e vampirismos no sentido cabeça-pés
Pirâmides parasitivas diversas
Placas sólidas-sutis parasitivas diversas
Ponto e rosto, em vai-vem, no peito ou ventre
Pontos vulneráveis, parapsicofísiossintopatologias e ataque das trevas
Potes, vasos, caveiras e ressonância mental forçada sobre vítimas
Presilha ideoplástica na orelha de médium
Pressão mento-fluídica parasitiva

Prisões com espíritos parasitados
Processos infecciosos sutis, medicina oficial e humanidade
Proporcionalidade do tamanho de parasitismos
Propriedades e funções de parasitismos, aparelhos parasitas e vampirismos
Pulmões e narinas com parasitismo
Ratões ideoplásticos agredindo durante pesadelo
Recidivas obsessivas, parasitivas e vampirizantes
Redes, cercas e gaiolas parasitivas diversas
Relatividade de claridade perispiritual entre o plano encarnado e superior
Reforma íntima, estudo, caridade e vigilância espírita
Ressonâncias mentais parasitadas e vampirizadas
Roupas físicas parasitadas
Rubi vermelho, parasitivo comum entre médiuns
Sangue físico parasitado
Sapo ideoplástico na garganta de médium psicofônico
Sedação com parasitismos
Sensibilidade, insensibilidade e imunidade a parasitismos, aparelhos parasitas e
vampirismos
Separador parasitivo entre os lobos cerebrais
Seringa com parasitismo líquido-sutil
Sinetinhas escuras propagando parasitismo sonoro
Sintonia medianímica parasitiva para baixo
Tampões parasitivos diversos
Tesoura ideoplástica embutida no braço
Tiques provocados por parasitismos
Torniquete ideoplástico nas mãos e pés
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Travesseiro às costas mistificando despacho de magia negra
Triângulo escuro na genética feminina
Trigêmeo, parasitamento e vampirização
Trombose obsessiva na perna direita
Trouxa mistificando despacho de magia negra
Tubo de auto-proteção com miasmas
Tumor cerebral, causa cármica, regressão e desencarne
Vampirismo pós desencarnação
Vegetais sutis e físicos parasitados
Vela de sete dias localizada atrás da cabeça
Ventosas de cristal acinzentado nas têmporas
Ventre de criança que incha sem razão aparente
Vícios parasitivos e vampirizantes
Vidência aplicada à desobsessão espírita avançada
Vidência, pensamento e desagregação de parasitismos
Vigilância espírita obrigatória e constante
Neologismos e vocábulos pouco conhecidos
Composição da coleção de Vidência-Parasitismos e Vampirismos
Provas espíritas semelhantes reunidas
Glossário de vocábulos
Bibliografia espírita e geral consultadas
Sumário geral

