
09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

20:00 - 24:00

Esta programação pode sofrer alteração em caso de força maior e sem aviso prévio.

Jantar de Confraternização 

 Veremos que percepção extrassensorial, especialmente a telepatia, é uma capacidade inerente aos seres vivos, 
manifestando-se nos reinos animal e vegetal. Apresentaremos pesquisas feitas a respeito do que cientistas russos 
chamaram de “contato bioinformativo homem-planta”, apresentando fatos extraordinários que comprovaram que os 
vegetais são dotados de grande sensibilidade e percepção telepática.

Módulo 3

Natureza do Pensamento e Mecanismo da Telepatia

Falaremos sobre a física quântica e a telepatia. Será apresentado o  processo envolvido na transmissão e recepção de 
pensamentos e emoções, e discorreremos sobre o papel da glândula pineal e os cristais no fenômeno telepático, o 
fenômeno da sintonia e ressonância e a propagação de formas mentais. Neste módulo também será feito um experimento 
para captação e leitura de vibrações psíquicas em objetos.

Curso Telepatia Entre Humanos e Alienígenas 
Ministrante: Alcides Pautilha Côres

Módulo 1

Este primeiro módulo faz uma introdução com distinções entre matéria, energia e pensamento e a relação da consciência 
humana com o universo. Distinguiremos a telepatia de outras formas de percepção extrassensorial, explicando como 
realizar testes e avaliação da capacidade telepática, e apresentaremos um resumo de pesquisas e experimentos com 
telepatia realizados em vários países.

Interação Telepática com os Animais e Plantas

28 de outubro, das 09:00 às 19:00

Considerações Sobre Matéria, Energia e Pensamento

Módulo 2

No Restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel

Após cada curso, será realizado no restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel um jantar de participação por adesão e 
opcional. Será um momento complementar a tudo o que passaremos durante cada dia de curso. O cardápio será produzido 
pelos chéfs do hotel e terá opções de carnes, saladas, massas, pratos vegetarianos e veganos. Bebidas não alcóolicas estão 
incluídas.

Módulo 4

Análise das Personalidades Anunnaki

Trataremos do objetivo e o funcionamento da telepatia, segundo o enfoque dos grandes iniciados. Falaremos das 
comunicações conscientes e inconscientes e sobre a influência psíquica entre os seres humanos, assim como a influência 
telepática do chamado mundo espiritual. Detalharemos algumas técnicas para controle mental e concentração, necessárias 
para o desenvolvimento da telepatia.

Módulo 5

Telepatia e Comunicação com Extraterrestres

Este módulo iniciará abordando o treinamento da telepatia . Realizaremos um experimento prático sobre as chamadas Leis 
do Pensamento. A seguir adentraremos na Ufologia e demonstraremos que a telepatia é uma forma de comunicação 
universal, plenamente dominada pelos povos extraterrestres. Também faremos considerações sobre o processo de 
estabelecer contato telepático com extraterrenos. 


