
MANUAL DO NAVEGANTE



Saudações!
Te convidamos a entrar em uma JORNADA MULTIDIMENSIONAL conosco e juntes criarmos 

um novo campo de energia que irá auxiliar a todes nesta transição planetária. 

Este é o Manual do Navegante para você acompanhar alguns conceitos introdutórios, 

retirar suas principais dúvidas e se manter atualizade sobre como acessar os links das 

vivências, e-books e outros materiais que vamos disponibilizar. 

Boa jornada para todes!

In Lak’ech!
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Mensagem de 
Boas-vindas!

Bem-vinde Navegante Galáctic@

Fizemos uma Live de Abertura dos portais do Festival Mente 

Telepática que resume a proposta deste evento, nossa visão sobre 

o desenvolvimento da telepatia, assim como informações mais 

práticas. Clique ao lado e assista para saber mais! 

Desejamos a cada um de vocês uma maravilhosa jornada e um 

universo infinito de possibilidades!
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https://youtu.be/fbI9A2mKkhc
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Mudando de Frequência
A Lei do Tempo vem para nos ensinar muito mais do que imaginamos! ⠀

Ela vem para romper com as ilusões da frequência 12:60 que nos coloca em um 

sistema mecanizado, onde ficamos aprisionados à uma engrenagem artificial, e 

então estabelecer uma nova frequência, a 13:20, que está em sincronia com o 

Tempo Natural e que nos leva a nossa ascensão.⠀

É tempo de recordarmos quem verdadeiramente somos, é tempo de vivenciarmos 

nossa missão na Terra, é tempo de abandonar a ilusão da separação e entender 

que todos somos um, uma só família universal!⠀

In Lak’ech!
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Nos encontramos como sociedade presos em uma frequência artificial que nos 

impõe um estado de medo e divisão. E então, fazemos tudo que as autoridades 

mandam para garantirmos uma falsa ilusão de segurança.⠀

Esta é a frequência 12:60: um sistema de crença coletiva baseado no 

calendário de 12 meses e hora de 60 minutos, onde somos escravizad@s pelo 

tempo, onde “tempo é dinheiro” e é o que garante a nossa sobrevivência, ou a 

nossa própria escravidão.⠀

Esta frequência é perpetuada por todas as instituições, na ciência, na política e 

em nossa cultura social. Ela reproduz tudo que não é natural, a guerra, 

impostos, desigualdade, ganância, pobreza, alimentos geneticamente 

modificados, destruição da natureza, materialismo e abuso de todos os tipos.⠀

Frequência 12:60
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Esta frequência se tornou tão automática que a maioria nem percebe ou 

questiona, nenhuma investigação crítica é permitida, pois se houver, você 

será envergonhad@, censurad@ e demonizad@.⠀

E é com essa alma empobrecida que entramos em um estado contínuo de 

impotência, divisão e com sentimentos de inadequação, vergonha e ódio de 

nós mesm@s.⠀

Ocorre-se fragmentações da consciência e recorremos então à satisfação 

de desejos materiais e nos prendemos em vícios autodestrutíveis. ⠀

Este encantamento do falso tempo é quebrado a partir do despertar de 

nossas consciências e a mudança desta frequência em nossas vidas.⠀

Presos no Falso Tempo
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É necessário mudarmos nossa frequência, sair da matriz 12:60 que nos 

limita e nos escraviza, para sincronizarmos com a frequência 13:20, que é 

a do TEMPO NATURAL!⠀

Precisamos nos harmonizar internamente, tendo a mente clara e flexível, 

para não sermos influenciados pela mídia e sociedade preconceituosa em 

que vivemos.⠀

Este é um momento muito desafiador, mas fomos convocados a ter 

coragem, para despertarmos e criarmos um novo amanhã.⠀

A Nova Era chegou! Nós somos Criadores do Novo Mundo! 

Sintonizando com a Nova Era



ABC da Lei do Tempo
Muitos de vocês estão entrando em contato com estes conhecimentos pela primeira 

vez e temos recebido muitos pedidos d@s inscrit@s para entender o que é a Lei 

do Tempo e o Sincronário das 13 luas.

Se você já está familiarizad@ com este conhecimento, fique a vontade de pular essa 

sessão, pois iremos falar rapidamente o ABC sobre a Lei do Tempo e passar 

algumas informações importantes para que a navegação de todes seja proveitosa!

In Lak’ech!
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Você sabia que existem +40 calendários usados no mundo 

atualmente? O Calendário Gregoriano que usamos foi estabelecido 

pelo Papa Gregório XIII (24 de fevereiro de 1582), e antes dele 

usamos outras maneiras de contar os dias, ou seja, não pense que 

é “loucura” uma proposta de uma nova forma de olhar para o tempo!

Até porque, se você soubesse metade da “história” deste 

calendário, já iria querer parar de usá-lo. Mas vamos apresentar 

alguns pontos para que você chegue às suas próprias conclusões!

Calendário Gregoriano
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Desarmonizando sua mente
E você já deve ter refletido sobre o fato de 

termos meses com 28/30/31 dias, um ano 

conta um dia a mais, SETEmbro é o mês 9, 

NOVEmbro é o 11...

A palavra Calendário vem de “Calenda” (livro de 

cobrança de impostos), logo, nosso sistema de 

contagem de tempo tem um sistema de 

cobranças atrelado a ele que te prende ao 

recorrente se endividar e pagar!

É um sistema de controle criado a partir 

dos interesses políticos e econômicos e 

totalmente baseado no Ego. Quer coisa 

mais egóica que Julho vir de “Julio Cesar” e 

Agosto de “Augusto Cesar”?

Percebe que intrinsecamente é um sistema 

que te coloca em desarmonia com a 

Natureza? É uma frequência artificial, irregular 

e mecanizada que gera confusão, guerras, 

disputas, cobranças...
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Imagine que você 
acabou de 
chegar na Terra 
e te deram duas 
opções para 
contar o tempo. 

Diz ai, qual você 
escolheria?
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Acompanhar o Ciclo Biológico e 

Natural, Ciclo da Fertilidade Feminina 

e da Mãe Terra!

Povos indígenas e ancestrais já 

faziam este tipo de contagem do 

tempo, a frequência 13:20/13:28 está 

em toda natureza e em nós!

A Lua gira 13 vezes em seu eixo no 

tempo em que a Terra gira uma vez ao 

redor do Sol;

Sincronário das 13 Luas
13 luas de 28 dias, totalizando 364 dias, 

ou 52 semanas perfeitas de 7 dias cada + 

1 dia fora do tempo;

Sincroniza ciclos solares e galácticos em 

26 de Julho, relacionado com o 

nascimento helíaco da estrela Sirius;

É um sincronizador de frequência e tempo, 

não um calendário. Ao sintonizar com ele 

você passa a viver o Tempo Natural e as 

sincronicidades do Universo!
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Antes de prosseguirmos, é bom deixar um ponto de 

ATENÇÃO! O Sincronário das 13 Luas não é o 

Calendário Maya!

Existe o povo Maia que vive nas Américas e tem 

seu próprio sistema de contagem do tempo. 

O sincronário das 13 Luas é um sistema de 

contagem de tempo perpétuo, que reconhece o 

ciclo solar de 365 dias, os 13 ciclos lunares de 28 

dias e o ciclo galáctico de renascimento heliacal 

da estrela Sirius, que ocorre no Dia Fora Do Tempo, 

(25 de julho - no calendário gregoriano).

Calendário Maia ≠ Sincronário das 13 Luas
Essa forma de contar o tempo, é ainda recente e está em 

uso desde os anos 90 em diversas partes do nosso planeta.

Junto ao sincronário, também estudamos a contagem 

sagrada do Tzolkin, o Encantamento de Sonho e muitos 

outros códigos de sincronização, desenvolvidos pelo Dr. 

José Argüelles com base em seus estudos e descoberta da 

Lei do Tempo através da canalização da transmissão maya 

galáctica (GM108X) que tem a missão de libertar a 

humanidade da prisão do falso tempo 12:60 através da 

contagem no tempo natural 13:20 e 13:28.

Fonte Sincronário da Paz: 
https://www.instagram.com/p/CDM1VU0nWDf/

https://www.instagram.com/p/CDM1VU0nWDf/
https://www.instagram.com/p/CDM1VU0nWDf/
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É o Modulo Harmônico que significa “conta sagrada”. É a 

perfeita matriz 13:20 (13 x 20 = 260). 

O Tzolkin é lido de cima para baixo, da esquerda para a 

direita. Cada dia é uma combinação de um dos 20 

símbolos [Selos Solares] com um dos 13 números [Tons 

Galácticos]. Isto totaliza 260 [20 x 13] combinações 

entre selos e tons.

260 dias é a medida aproximada do período da gestação 

humana e é também um fractal perfeito do ciclo galáctico 

de 26.000 anos;

O que é o Tzolkin?

Fonte Sincronário da Paz: 
https://www.sincronariodapaz.org/tzolkin-modulo-harmonico/

https://www.sincronariodapaz.org/tzolkin-modulo-harmonico/
https://www.sincronariodapaz.org/tzolkin-modulo-harmonico/
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Este ciclo de 260 dias do Tzolkin segue 

diariamente, dia a dia e, em combinação com os 

364+1 dias do sincronário de 13 Luas, 

estabelece uma vasta matriz de permutação. Isto 

cria um ciclo de 52 anos – 18.980 dias (365 x 52 

= 260 x 73) – onde não há dois dias iguais, tendo 

então um padrão constante de mudança dos 

símbolos para cada dia!

Tzolkin e o
Sincronário das 13 Luas

Fonte Sincronário da Paz: 
https://www.sincronariodapaz.org/tzolkin-modulo-harmonico/

https://www.sincronariodapaz.org/tzolkin-modulo-harmonico/
https://www.sincronariodapaz.org/tzolkin-modulo-harmonico/
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Um Kin (que também pode ser chamado de Assinatura Galáctica) é a 

medida de uma unidade no Tzolkin, a contagem de sincronização de 

Tempo natural dos Mayas. Ele é um fractal e pode representar uma 

pessoa, um dia, um ano, uma era…

Cada um de nós carrega um Kin específico de acordo com o Kin da nossa 

data de nascimento, uma energia especial que carregamos conosco 

desde o dia em que nascemos até a eternidade.

Eles são uma combinação de um Selo Solar com um Tom Galáctico, 

formando um Kin. Esse elemento carrega energias universais e passa 

mensagens muito interessantes para se refletir por alguns minutos 

todos os dias.

O que é um Kin?

Fonte Academia Guardiães Estelares: 
https://www.academiaguardiaesestelares.com/p
ost/o-que-s%C3%A3o-kins

https://www.academiaguardiaesestelares.com/post/o-que-s%C3%A3o-kins
https://www.academiaguardiaesestelares.com/post/o-que-s%C3%A3o-kins
https://www.academiaguardiaesestelares.com/post/o-que-s%C3%A3o-kins
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Acesse o site 1320.space e  coloque sua data de nascimento e gere o 

seu Kin, veja seu Oráculo do Destino e muito mais informações! 

Clique no link abaixo e saiba agora a sua Assinatura Galáctica!

Como calcular meu Kin e Oráculo?

https://1320.space/calcula-kin/
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O Oráculo apresenta aspectos profundos de qualquer kin ou assinatura 

galáctica. Toda assinatura tem um Análogo, um Guia, um Antípoda e um 

Oculto. Este gráfico chave mostra qual poder está em qual posição. Por 

exemplo, o Guia está sempre posicionado no topo do Oráculo. Para ajudar 

a aprender o Oráculo, memorize os 20 Selos Solares e os 13 Tons 

Galácticos e estude o tabuleiro do Oráculo

Como você sabe, um Kin é uma combinação de um dos 20 Selos Solares 

e um dos 13 Tons Galácticos. Um Oráculo da Quinta Força está 

codificado para cada Kin ou assinatura galáctica. Uma metáfora para 

descrever o oráculo da quinta força é que se a assinatura galáctica é um 

botão de flor quadridimensional, então o Oráculo de Quinta Força é o 

brilho da floração dessa flor.

O que é um Oráculo do Destino?

Fonte Sincronário da Paz: 
https://www.sincronariodapaz.org/oraculo-leitura
-dos-20/

https://www.sincronariodapaz.org/oraculo-leitura-dos-20/
https://www.sincronariodapaz.org/oraculo-leitura-dos-20/
https://www.sincronariodapaz.org/oraculo-leitura-dos-20/
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Existem 20 Ondas Encantadas no Tzolkin de 

260 Kins / Giro Galáctico. Cada onda 

encantada começa no Tom Magnético [Tom 1, 

um ponto]. A Onda Encantada pode ser usada 

para planejar ações em qualquer ciclo de 

tempo operado por ela: 13 dias, 13 semanas, 

13 luas, 13 anos, 13 baktuns, etc.

Seu Kin está dentro de uma Onda Encantada e 

ela trás informações valiosas sobre a sua 

missão aqui na Terra! 

O que é um Onda Encantada?

Fonte Sincronário da Paz: 
https://www.sincronariodapaz.org/onda-encanta
da/

https://www.sincronariodapaz.org/onda-encantada/
https://www.sincronariodapaz.org/onda-encantada/
https://www.sincronariodapaz.org/onda-encantada/
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A frequência 13:20 está codificada em nosso 

corpo e é sintonizando com ela que passamos 

para um estado natural de sincronicidade com 

todo o Universo.

Os 20 selos nos dedos das mãos e dos pés e 

os 13 tons em nossas articulações! 13x20 = 

260 dias que é o tempo de gestação humano. 

Não é incrível!?

O que é
Holon Humano?

Fonte Sincronário da Paz: 
https://www.sincronariodapaz.org/holon-human
o-holon-planetario/

https://www.sincronariodapaz.org/holon-humano-holon-planetario/
https://www.sincronariodapaz.org/holon-humano-holon-planetario/
https://www.sincronariodapaz.org/holon-humano-holon-planetario/
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A Noosfera é a esfera da mente planetária ou a camada pensante do 

planeta Terra. Para compreender a ideia de noosfera devemos elevar 

nossa consciência e abrir-nos para os princípios mais gerais, elementais 

e cósmicos da vida na Terra. Como a capa mental do planeta, a noosfera 

caracteriza a mente e a consciência como um fenômeno único. Isso 

significa que a qualidade e a natureza de nossos pensamentos 

individuais e coletivos afetam diretamente a noosfera e criam a 

qualidade de nosso ambiente – a biosfera.

A noosfera representa o desabrochar de uma nova consciência, um novo 

tempo e uma nova realidade surgindo a partir da crise biosférica. Isso é 

conhecido como a transição biosfera-noosfera.

O que é a Noosfera?

Fonte Sincronário da Paz: 
https://www.sincronariodapaz.org/noosfera-2/

https://www.sincronariodapaz.org/noosfera-2/
https://www.sincronariodapaz.org/noosfera-2/
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O banco psi é a frequência 13:20, um programa quatridimensional que 

informa o DNA de seus ciclos de tempo . 

O banco psi é uma estrutura de ressonância, que opera em paralelo com 

os campos electromagnético ressonantes, ou cintos de radiação de Van 

Allen, circulando o globo a cerca de 17,700 km e 3.200 km acima da 

Terra. Para nós, como espécie, mudanças na evolução são 

inevitavelmente mudanças na consciência.

De acordo com a teoria da noosfera, mudanças na evolução da biosfera 

(vida na Terra) são programados na estrutura do DNA e são muitas vezes 

armazenados pelo banco psi, o campo da memória quatridimensional 

planetária.

O que é Banco PSI?

Fonte Códigos do Tempo: 
http://codigosdotempo.com.br/o-banco-psi/

http://codigosdotempo.com.br/o-banco-psi/
http://codigosdotempo.com.br/o-banco-psi/
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Amades tripulantes dessa nave telepática! Este conteúdo é um resumo 

bem introdutório sobre alguns dos principais assuntos do Sincronário 

das 13 Luas e da Lei do Tempo. Longe da gente querer ensinar algo tão 

vasto em apenas 15 slides. Essas foram apenas microdoses deste 

conhecimento, e cabe a cada um buscar mais informações. 

Não se assustem com a imensidão deste conhecimento, ele é para ser 

inserido na sua vida aos poucos, e pode ter certeza, que quanto mais 

dessa fonte você beber, mais vai querer!

Aconselhamos o site do www.sincronariodapaz.org que é uma das 

instituições mais antigas e respeitadas sobre estes assuntos no Brasil. 

Bons estudos! 

Só os primeiros passos da caminhada!

http://www.sincronariodapaz.org/


Sobre o Evento
🌎 A segunda edição do Festival Mente Telepática acontecerá nos dois primeiros 

finais de semana de junho 2022 (dias 04, 05, 11 e 12), na Lua Cristal da Cooperação, 

Kins 17, 18, 24 e 25, e reunirá mais de 30 Mentores com a proposta de conduzir todas 

e todos os participantes a desenvolverem seus canais mediúnicos e sua 

multidimensionalidade.

Ao longo dos 4 dias de festival vamos percorrer uma jornada da teoria à prática, passando 

por 1 semana de preparação. 

🌐 Vamos juntes aprender a se conectar com a Mente Planetária e despertar nosso Ser 

Multidimensional!
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Yoga Galáctico 
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Todos os dias da jornada, logo pela manhã, vamos ativar 

nossos corpos de acordo com os códigos supermentais de 

consciência cósmica. Vamos sincronizar o corpo e a mente 

com a ordem universal, expandindo nossa consciência e 

acessando uma nova realidade de tempo e espaço.
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1º DIA - Por dentro da Mente Telepática

Nesse dia teremos diversos mentores convidados passando aprendizados sobre tudo que envolve a 

abertura mediúnica. Importante tanto para quem está iniciando neste conhecimento, quanto para os mais 

avançados, pois traremos diversos pontos de vista diferentes sobre o tema.

KIN 17 – TERRA AUTOEXISTENTE 
SÁBADO, 04 DE JUNHO

- Conceitos sobre Telepatia;
- Como funciona, tipos e formas;
- Benefícios;
- Estudos, Escolas e Instituições; 
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2º DIA - Jornada de Purificação

Neste dia os mentores convidados ensinarão diversas formas de preparação física, mental, emocional e 

espiritual, necessárias para as práticas mediúnicas. Passaremos a semana nesse processo de purificação e 

elevação vibracional para a próxima fase de práticas. 

KIN 18 – ESPELHO HARMÔNICO
DOMINGO, 05 DE JUNHO

- Limpeza e Purificação dos seus corpos;
- Frequências e densidades vibracionais;
- Comandos e Defesa Espiritual;
- Eliminando Crenças Limitantes;
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3º DIA - Desenvolvendo Conexões
Depois de passarmos pela jornada de purificação, teremos a oportunidade de aprender diversas técnicas 

diferentes de desenvolvimento mediúnico, do básico ao avançado. Você aprenderá exercícios que poderão 

ser praticados diariamente para seu amadurecimento espiritual.

KIN 24 – SEMENTE ESPECTRAL 
SÁBADO, 11 DE JUNHO

- Métodos e Técnicas;
- Enteógenos;
- Instrumentos Auxiliares;
- Exercícios Diários; 
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4º DIA - Abrindo os Portais Multidimensionais
Neste último dia de Festival, passaremos por ativações dos nossos canais mediúnicos e 

ancoramento de egrégoras espirituais que nos guiarão em nossas jornadas individuais. Nos 

conectaremos com a Rede Telepática Planetária e faremos juntes uma transmissão de 

energias de luz para elevação da consciência, ativando em nós os poderes do Novo 

Humano, conscientes do nosso propósito em conexão com a Noosfera.

KIN 25 – SERPENTE CRISTAL
DOMINGO, 12 DE JUNHO

- Práticas vivenciais;
- Telepatia em Rede;
- Canalizações em tempo real;
- Experiências Telepáticas;



4 dias 
de conexão 

1 jornada
multidimensional 

Acompanhe as atividades e 
principais vivências ao longo 

desta jornada!
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1º DIA - Por dentro da Mente Telepática
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1º DIA - Por dentro da Mente Telepática
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1º DIA - Por dentro da Mente Telepática
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1º DIA - Por dentro da Mente Telepática
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2º DIA - Jornada de Purificação
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2º DIA - Jornada de Purificação
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2º DIA - Jornada de Purificação
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2º DIA - Jornada de Purificação
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3º DIA - Desenvolvendo Conexões
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3º DIA - Desenvolvendo Conexões
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3º DIA - Desenvolvendo Conexões
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3º DIA - Desenvolvendo Conexões
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4º DIA - Abrindo os Portais Multidimensionais
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4º DIA - Abrindo os Portais Multidimensionais
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4º DIA - Abrindo os Portais Multidimensionais
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4º DIA - Abrindo os Portais Multidimensionais
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Em formato de Live no Instagram, às 11h11, reunimos diversos Mentores e 

Mentoras da Nova Era debatendo temas diversos sobre a Transição Planetária, 

fazendo nosso movimento crescer e chegar a todes que estejam pront@s 

para esse novo passo.

❖ Kin 3 Noite Elétrica (21/05)

❖ Kin 6 Enlaçador de Mundos Rítmico (24/05)

❖ Kin 8 Estrela Galáctica (26/05)

❖ Kin 10 Cachorro Planetário (28/05)

PRÉ EVENTO:

❖ Kin 13 Caminhante do Céu Cósmico (31/05)

❖ Kin 15 Águia Lunar (02/06)

❖ Kin 20 Sol Ressonante (07/06)

❖ Kin 22 Vento Solar (09/06)
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Aproveite o caminho!

O Mente Telepática é GanhaxGanha, 
todes participam dos benefícios do 

evento: quanto maior o sucesso, 
maior o retorno para cada um e para 

o Planeta!

SERVIR A MÃE TERRA

MISSÃO GALÁCTICA
Você, que assim como a gente, sente 
no coração esse chamado para mudar 

o mundo? Então leve esses 
conhecimentos para mais pessoas! 

CONEXÕES
Você estará entre diversas pessoas 
maravilhosas e que estão passando 

por processos parecidos com os 
seus. Conecte-se!

DECOLAR
Tenha acesso a todo o conteúdo 
do Mente Telepática e aproveite 

para ampliar seus saberes e alçar 
voos cada vez mais altos!

Faça parte deste evento e auxilie 
a Mãe Terra em sua transição. 
Parte do valor arrecadado será 

destinado ao Instituto Ibietê e ao 
projeto 1320.space.

FAÇA SUA JORNADA
Esta é uma jornada onde estaremos 
todes conectades porém também é 

a sua jornada pessoal. Aproveite 
esses dias para se purificar e 

auto-observar!

TODES GANHAM
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Quem está impulsionando 
este evento

Somos uma Escola de Autoconhecimento Multidimensional. Servimos ao 
florescimento da consciência humana, incentivando um caminho espiritual de 

autocura e automaestria, em sintonia com a Sabedoria Ancestral da 
Natureza, com os Povos Celestes e com o Tempo Sincrônico Natural.



Orientações de Navegação
Bem vinde a esta Nave Telepática rumo ao Universo Multidimensional! 

Para que possamos fazer uma boa jornada ao longo desses 4 dias, separamos as 

principais informações para que você possa se guiar pela plataforma online, 

acompanhar os acessos às aulas e vivências e se preparar para tudo que está 

por vir!

Vamos juntes vivenciar a magia de viver e nos conectarmos em altas vibrações!

In Lak’ech!
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Todas as mentes conectadas e inscritas no 

evento, independente do valor da 

contribuição, têm os mesmos benefícios 

dentro da jornada. Acompanhe abaixo a 

relação:

Passaporte Galáctico

ACESSO AOS E-BOOKS E 
CONTEÚDOS EXTRAS

CONTEÚDO GRAVADO 
POR 1 ANO

TODAS as aulas e vivências realizadas ao 
longo do evento serão gravadas e 

disponibilizadas dentro da plataforma 
omshivashaktiom.com e você poderá ver 

e rever pelo período de 1 ano! 

AULAS E VIVÊNCIAS 
AO VIVO

Você receberá link de acesso a TODAS 
as aulas e vivências para poder ver ao 

vivo pelo Zoom ou Youtube. Mais 
adiante vamos explicar como vai 

funcionar!

PARTICIPAÇÃO EM 
SORTEIOS E DESCONTOS

Todes inscrites poderão participar 
dos sorteios ao longo de todo evento 

e receberão no último e-book 
descontos especiais em produtos e 

serviços disponibilizados pelos 
Mentores e Mentoras!

Será disponibilizado dentro da 
plataforma omshivashaktiom.com 

e-books e mais a biblioteca galáctica 
com conteúdos extras e meditações 

galácticas!



https://omshivashaktiom.com/

Acessando a Plataforma
Para acessar a plataforma https://omshivashaktiom.com/ basta ir 

até o link “Entrar” e colocar seu E-mail no Login e a Senha que te 

encaminhamos por e-mail no ato do seu cadastro. 

Caso tenha Esquecido a Sua Senha nesta mesma página tem o link 

“Perdeu sua Senha?”, no qual você coloca seu e-mail de cadastro e 

o sistema irá te enviar uma nova senha. Caso tenha algum problema 

referente ao seu acesso, entre em contato:

E-mail contato@omshivashaktiom.com

Whatsapp +55 27 99982-3348
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Acessando o Evento
Uma vez logado na plataforma, você terá um novo Menu com a opção “Ambiente EAD” onde você verá a 

relação dos cursos/eventos que temos disponíveis ou acessando seu “Perfil” e no menu do perfil “Cursos” 

você também terá acesso aos cursos/eventos que você adquiriu.

Ao clicar no curso/evento desejado, você verá a lista completa de conteúdo do curso/evento dividida por 

Módulos, Tópicos e Lições. Temos os seguintes Módulos disponíveis:

MANUAL DO NAVEGANTE – este aqui, com as informações iniciais para sua jornada ao longo do evento;

VIVÊNCIAS – as informações de toda a programação, os links de acesso às vivências ao vivo e à gravação 

do conteúdo de cada vivência;

BIBLIOTECA GALÁCTICA – materiais extras, e-books, meditações e conteúdos disponibilizados pelos 

Mentores e Mentoras;
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Vivências Ao Vivo e Gravadas
Todas as vivências do Mente Telepática serão realizadas via plataforma ZOOM para um número limitado de 100 

participantes, por ordem de chegada. Caso você tente acessar a Sala do Zoom e apareça a informação que ela está 

“lotada”, você terá a opção de acompanhar a vivência, em tempo real, pela retransmissão que faremos pelo Youtube. 

O anfitrião da vivência também ficará de olho nos comentários do YouTube, então você também poderá interagir por 

lá!

Os acessos aos links das vivências, seja do Zoom ou Youtube, estarão na plataforma, associados aos temas de cada 

aula, na parte de “VIVÊNCIAS”;

Antes de cada Vivência, ao clicar nela, você verá as informações básicas como Hora, Temática, Mentor(a), os links de 

acesso ao Zoom e Youtube, assim como possíveis materiais que serão necessários você ter em mãos antes de 

começar. Qualquer conteúdo a ser compartilhado pelos mentores, ficarão na Biblioteca Galáctica. Após a vivência 

dada, vamos subir ao final do dia a gravação da aula dentro da plataforma.
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Boas Condutas para as Aulas Ao Vivo
As aulas serão ao vivo pelo Zoom e a sala estará aberta no horário marcado de cada aula. Poderão ocorrer 

atrasos entre uma aula e outra, então pedimos paciência e compreensão, tudo sempre está no seu devido lugar! 

Se você tentar entrar e aparecer o aviso que a aula atingiu seu limite de participantes, você deve se encaminhar 

para o link do Youtube;

Ao entrar no Zoom, seu microfone estará fechado e deverá permanecer assim por toda a aula, a não ser que os 

anfitriões abram para essa troca. No caso da permissão de fala, procure ser o mais objetivo e claro em suas 

perguntas para dar tempo aos demais de também colocarem suas dúvidas.

Entre com papel e caneta em mãos para anotar todas as dúvidas que surgirem. Envie suas perguntas pelo Chat, 

vamos coletá-las e, sempre que possível, selecionar as perguntas a serem respondidas.
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::: do computador :::
🌼 No buscador do google escrever ZOOM Cloud Meetings

🌼 Escolher a opção que diz “sign in”

🌼 Ao abrir a janela, clique onde diz “Join a Meeting ” (está acima 
do lado direito).

🌼 Aparecerá um quadro onde te pede o número de identificação 
da reunião (ID). Colocar ali o número ou clicar diretamente no 
link fornecido.

🌼 Aparecerá uma janela que te pede que baixe um aplicativo. 
Clique em aceitar. Este processo dura um minuto, é rápido. Dar 
aceitar sempre e imediatamente te conecta a reunião. 

🌼 Ao entrar, aparece uma opção a selecionar áudio. Clicar em 
“audio by computer”.

🌼 Agora deve ver, escutar e ser escutad@ perfeitamente por 
tod@s @s demais.

::: do celular :::
> Se teu celular é Android: Ir a Google 
Play / Play Store

> Se teu celular é Iphone: Ir a Apple Store

📲 Baixar o aplicativo no celular

📲 “ZOOM Cloud MEETINGS”

📲 Abrir o aplicativo

📲 Clicar em “JOIN A MEETING”

📲 Incluir o ID ou clicar diretamente no 
link da aula fornecido 

📲 Aceitar que o aplicativo use a câmera 
e o microfone do celular

📲 E pronto! Estás na Nave  Telepática! 
🙏👽🛸 Seja muito bem vind@!

Instruções para 
acessar o ZOOM



Para TODAS as Aulas/Vivências
- Papel e caneta sempre ao alcance! Se possível, separe um caderno só para esse estudo! ♥ Anotar é um excelente 

exercício de memorização!

- Atenção Plena! Aproveite o máximo desse momento e dessas informações!

- Já se adiante! Calcule seu kin em: 1320.space/calcula-kin e guarde as informações da sua Assinatura Galáctica para 

analisar durante as aulas! (Imprima a página, se for possível!)

Para as aulas de Yoga (Todos os dias, de 6:45h às 8h):

Reserve um ambiente harmonioso e espaçoso para essas aulas  ♥

Tapete de Yoga ou EVA se tiver. Manta ou cobertor para deixar os joelhos confortáveis na hora da prática.
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Você tem alguma dúvida?

contato@omshivashaktiom.com
27 99982-3348

In Lak'ech


