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Olá, sou Simone Kobayashi, terapeuta holística e vibracional, criei a Mesa Frequencial

Arcturus para facilitar meu trabalho online e à distância. Como gosto de explicar, a

Mesa Frequencial Arcturus não foi criada ou canalizada, ela que se criou atendendo as

necessidades nos atendimento junto aos meus clientes nos 10 anos de consultas

online e a distância. Na prática, maio/2012 já com geometria sagrada e mandalas

arcturianas. Em 2017/2018 foi para o mundo com o curso Mesa Frequencial para poucas

pessoas. Em 2019 foram entrando novas informações que no dia-a-dia eu utilizava em

atendimentos, mas não atualizava a Mesa para curso (o que veio a ser o módulo 2).

Com a pandemia, tive o tempo necessário para organizar as informações de forma

mais prática, e tentando ser didática. A atualizei para os níveis mais altos e melhorei a

estética em 2020, e agora estamos abertas e prontas para mais pessoas.

Meu desejo e objetivo pessoal é de aumentar nosso nível de consciência e gradiente

de Luz  nesse Aqui e Agora.

Muito feliz em ensinar e trocar com você! Venho trabalhando com essa ferramenta por

uma década e recebendo a ajuda das equipes extrafísicas, e isso me tornou melhor

como pessoa e como pro�ssional, espero que seja assim com você também.

Para isso planejei duas aulas de conteúdo para cada nível,  em dias seguidos (segunda

e terça) para deixar 3 dias de prática, anotações de dúvidas e uma aula "tira-dúvidas"

de sábado em horário alternativo (à tarde), a aula bônus da semana coloquei na quinta

feira. Saiba que pode assistir as aulas no melhor horário para você e tirar dúvidas

também fora do horário da aula, via grupo ou email.

Vamos JUNTOS!!!
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A Mesa Frequencial Arcturus funciona por níveis de aprofundamento, assim o curso foi

organizado seguindo os mesmos, é escolha de cada um até qual nível deseja atuar e

trabalhar: 

Níveis de aprofundamento

Introdução à Mesa Frequencial Arcturus é o : seus elementos,

equipes, formatando e sintonizando a Mesa e a pessoa Nele se começa a trabalhar na

ordenação e estruturação de campo pessoal e do trabalho a ser feito. Essa ordenação

traz mais clareza mental e apoio emocional energético. Só o fato de abrir e montar a

Mesa Frequencial Arcturus para alguém ou para si, traz as frequências / qualidades de

centramento e coerência interna.

 Conexão e Proteção

para as aulas online: Tenha à mão todo o material necessário, coloque se

em local tranquilo com papel e caneta ou lápis para anotar e, de preferência, use fone

de ouvido para a aula. Antes do horário marcado teste se seu celular, notebook ou o

aparelho que você vai utilizar, abre o link, entre uns 5 minutos antes para testar e

con�gurar sua câmera.

Orientações 

Vamos precisar de ?

Sim, a partir daqui é necessário.

1 pêndulo simples, o melhor é de cristal simples para a aula e treino 1 ponta de cristal

de quartzo tamanho médio e quartzos transparentes rolados ou brutos (9 mínimo),

mas pode-se (com o tempo e a prática) usar muitas e algumas pedras e cristais mais

especí�cos. imagem para impressão em tamanho A3

Material
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A medida que se utiliza descobre-se a maravilhosa ferramenta de evolução, usada para

localizar e modular a frequência que se está no momento, quais podem ser

melhoradas e ajustadas, modulando para melhoria das áreas e dimensões em

desequilíbrio.

 - foco na apometria e dimensões, Localização e encaminhamento de seres,

partes, fractais e similares para os melhores e mais indicados locais que atuarão

diretamente na elevação e ascensão frequencial de cada um deles de acordo com o

que for necessário. São dois níveis, pois são dois tipos de seres, partes, fractais e

similares desses todos, e duas equipes.

Nível 2 e 3

 - localização de desequilíbrios nos chakras, Harmonização e Equilíbrio dos

Chakras e Corpos Harmonização e Equilíbrio dos Chakras e Corpos quero ressaltar

quanta diferença traz a nossa vida focar em mais Harmonia e Equilíbrio dos Chakras e

Corpos, a coerência interna vai aprofundando para uma coerência de �uxo, sentimos

�uindo com maior facilidade de informação entre os corpos: energético, emocional,

mental e físico

Nível Básico

 - foco na localização e limpeza das energias densas, negativas,... os miasmas e

larvas astrais nos corpos: físico, mental, emocional e energético Nível de Limpeza

completa de não-seres, tudo o que não É e que não seja para o nosso mais alto Bem e

Ascensão para a Luz, Amor, Paz e Evolução

Nível 1
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Energias que classi�camos como negativas: Não só negativas, como negativadas,

densas, estagnadas, tóxicas, deturpadas, alteradas e adulteradas, são as que nos fazem

pensar, sentir e percebemos como mal, mas são energias ou pacotinhos de energias

que não nos servem, cabem ou não queremos mais, perderam a validade, foram mal

assimiladas. Como um alimento, verde ou muito amadurecido, sem o julgamento de

valor (humano) a energia, como o alimento só É. Perfeito a cada momento para

situações diferentes, verde é bom para um animal, e mais passado para outro por

exemplo. Os adjetivos utilizados são as formas que relacionamos e percebemos a

energia.

  

Localização e Limpeza N1 de energias densas, negativas, negativadas. estagnadas,

nocivas, tóxicas, deturpadas, alteradas e adulteradas, miasmas, larvas, chips e

implantes, programas de medo e controle, equipamentos e similares conhecidos,

desconhecidos ou esquecidos destes todos 

Nesse nível: 

"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma".

Miasmas: quando colocamos nossa energia, e foco, ou atenção em determinado local

por algum tempo, geralmente mais consistentemente, assim como um local de

oração ou meditação forma uma egrégora um acúmulo de energia saudável, de

frequência alta, o miasma forma quando a energia é negativa, por exemplo quando

reclama da mesma coisa no mesmo lugar. Ou um local de muita dor ou tristeza.

Larvas astrais: assim como insetos são atraídos pela (pouca) luz, não muita que queima

e desintegra, só um tanto de Luz que chama a atenção e atrai.
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Na Localização e Limpeza N1 não é só para retirar, na Mesa Frequencial Arcturus o foco

é o aumento do coe�ciente de Luz e isso se faz trazendo mais e mais Luz e

Consciência ao sistema com as partes do próprio sistema. Quando só retiramos /

limpamos é possível que mais cedo ou mais tarde a mesma padronagem apareça,

com outros formatos, mas na mesma frequência. Na Mesa Frequencial Arcturus

encaminhamos para Transmutar e Transformar em Luz, Amor, Paz e Evolução, mesmo

porque, além do “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” de

Lavoisier, ainda temos o “Tudo o que é seu encontrará uma maneira de chegar até

você.” do Chico Xavier

Programação de Medo e Controle: mais perceptíveis são os gatilhos que nos tiram do

eixo rapidamente e nos coloca no automático, em estado reativo e sem consciência,

consequentemente sem escolhas. Podem ser pedaços de informações relacionados

às memórias, aos sentidos, ou uma determinada percepção, mesmo inconsciente.

:PRÁTICA

Antes de começar a fazer para outras pessoas, sugiro faça em você no mínimo 3 dias,

para experienciar e saber como acontece em você e seus resultados. Quando for para

atender outros, não é necessário fazer em você primeiro. já que os direcionamentos

são para isso 

E passe orientações para a pessoa como: �car em lugar tranquilo, se for online, sentar e

usar fone de ouvido, obter permissão, nome completo e data de nascimento, escrever

à lápis no papel e pegar água.
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Para outra pessoa:  nome completo e data de nascimento da pessoa em um papel e

escrito a lápis, posiciona acima da esfera “foco” no centro da mesa e �ca com a mão

não dominante em espera e energização, chamo de EEEE.  em cima do nome

para saber se está correto e conectado. Se está redondo e sentido horário, OK.

: Esse trabalho de Mesa Frequencial Arcturus é para o meu  mais Alto

bem e Ascensão, e todos os envolvidos? É permitido e possível a abertura da Mesa

Frequencial Arcturus e ajuda  nesse Agora? 

se sim, com o pêndulo: Com a minha presença Eu Sou 

abrimos esse trabalho de Mesa Frequencial Arcturus

Abertura 

Pendula 

Pergunta (e de...)

(de...)

ativa (e a presença Eu Sou de…)

Com mão (EEEE) no simbolismo do Eu Superior, -pêndulo: Conectando com meu

( ) Eu Superior, Deus/Deusa, Pai/Mãe, Consciência Cósmica, UniVerso, Eu Sou! Eu

Sou Plen@, Feliz, Realizad@, Prósper@ e Consciente. Em Alinhamento e em Harmonia

com o Todo, transbordamos Luz, Amor e Paz, aumentando minha/nossa capacidade

máxima de Gradiente de Luz nesse Aqui e Agora. Assim É! Assim É! Assim É! 

Conexão 

ativa

nosso

Com a mão (EEEE) em direção as mandalas - com pêndulo Ancoragem:

Ancoramento do Ponto Base e Ponto Verde. 

Eu aproveito este momento para ancorar o meu crescimento. 3x  

Ativa 

com pêndulo Contato: 

Conectando e pedindo a presença e ajuda dos Mestres, Mentores, Guias e

Protetores, Sr. e Sra. de Arcturus, ancoramento Ponto Base e Ponto Verde. E equipes:

Arcturiana, (e ... as que irão ser necessárias ao trabalho) Harmonização e Equilíbrio NB

Localização e Limpeza N1, Localização e Resgate N2, Localização e Isolamento N3, Grata!

Grata! Grata! 

Ativa 

nossos 
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-pêndulo: Ativar o meu ( ) corpos de Luz, Merkabas pessoal( )  Acoplar e

ativar Merkabas Azul de proteção para esse trabalho e para esse local

-pêndulo: Acoplar e ativar Tubo de Luz Cristalo Opalescente para aumento de

consciência, em mim (  para esse trabalho e nesse local 

-pêndulo: Acoplar e Ativar Tubo de Luz Violeta para Transmutação, em mim (

) para esse trabalho e nesse local ativa-pêndulo:  

- pêndulo: Acoplar e ativar Esfera de Luz Energia Dourada para Isolamento e

proteção em volta de todo o sistema, o meu,  desse trabalho e deste local 

-pêndulo: Acoplar e ativar Espiral de sentido anti horário logo abaixo da Esfera

para Puxar e Retirar todos os detritos, e todo o negativo, de mim  desse trabalho

e deste local.

Proteção

Ativa os nossos is

Ativa

e em …)

Ativa e em

…

Ativa

(de …)

Ativa

(de …)

Localização e Limpeza

acima da mandala "Contato"  com a mão não-dominante EEEE para o centro

-  Conectando com Equipe Localização e Limpeza N1. Peço a Presença e o trabalho da

Equipe N1 para localização e Limpeza em todos corpos e campos. 

  : Este trabalho está em Alinhamento com o Bem maior e focado na Evolução

Consciencial ( )? Se sim, : Abrindo acessos e portais (3x)

Conectando com Equipe

ativando 

Pergunta

de... Ativar 

Pendular para acessar a : em Alinhamento com o Bem maior e focado na

Evolução Consciencial, qual a área da vida a ser focada nesta sessão de Mesa

Frequencial Arcturus para ? Marcar com foco, um cristal

Pendular para acessar a : em Alinhamento com o Bem maior e

focado na Evolução Consciencial, qual a Frequência  para ser aumentada nessa

sessão de Mesa Frequencial Arcturus? 

 Área da Vida

 ….

Escala de Frequência

de ....
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Uma mão no cardíaco - no Foco Central - DECRETO: M M G e P, equipe

especialista de Localização e Limpeza N1, Arcturianos, peço que as energias densas,

negativas, negativadas. estagnadas, nocivas, tóxicas, deturpadas, alteradas e

adulteradas, miasmas, larvas, chips e implantes, programas de medo e controle,

equipos e similares conhecidos, desconhecidos ou esquecidos destes todos, sejam

desligados, cancelados, retirados, desassociados das fontes e origens, de todos os

corpos de ___, e levados ou encaminhados para que sejam transformados ou

transmutados em Luz, Paz, Amor e Evolução. Que os corpos de … sejam reorganizados,

desinfectados e totalmente limpos. Está Feito! 3x

Ativa 

Comando 

 e vamos escanear com o pêndulo a imagem central, de baixo para cima, lentamente.

A cada desequilíbrio no campo, colocar um ponto de cristal de quartzo e comandar:

seguir escaneando com comando , e pontua se necessário, repete comando

de limpeza, até chegar ao portal Sol. 

São possíveis 3 pontos de cristal nesse escaneamento 

Na : Encaminhar tudo a Jewel: Envio todos os detritos todos os elementos

recolhidos para Transmutar e Transformar em Luz, Paz, Amor e Evolução

Localizar

Extrair, desconectar, retirar, desinfetar e limpar 

Localizar

Espiral

Comando

  e vamos escanear com o pêndulo a imagem central, de baixo para cima, lentamente.

A cada desequilíbrio no campo, colocar um ponto de cristal de quartzo e comandar:

 

seguir escaneando com comando Localizar, e pontua se necessário, repete comando

de limpeza, até chegar ao portal Sol. São possíveis 3 pontos de cristal nesse

escaneamento Na : Encaminhar tudo a Jewel: Envio todos os detritos todos os

elementos recolhidos para Transmutar e Transformar em Luz, Paz, Amor e Evolução

 Localizar Oculto

Extrair, desconectar, retirar, desinfetar e limpar

Espiral
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No centro - Foco : Precisa de ciclo de tempo para �nalizar toda a localização e

limpeza ? Quantos ciclos de tempo (estipulado, ex.: ampulheta, 7, 10, 15 min)

precisa? 1? 2? 3? mais de uma hora? … Posso deixar montado durante a noite?

Pergunte

de ...

espiral: entregando para Jewel

Entregando tudo que não É, em Luz, Amor, Paz e Evolução. 3x Grata!

Ativa 

Comando 

 e vamos escanear com o pêndulo a imagem central, de baixo para cima, lentamente.

A cada desequilíbrio no campo, colocar um ponto de cristal de quartzo e comandar:

 

seguir escaneando com comando Localizar, e pontua se necessário, repete comando

de limpeza, até chegar ao portal Sol. São possíveis 3 pontos de cristal nesse

escaneamento Na : Encaminhar tudo a Jewel: Envio todos os detritos todos os

elementos recolhidos para Transmutar e Transformar em Luz, Paz, Amor e Evolução

Localizar Oculto do Oculto

Extrair, desconectar, retirar, desinfetar e limpar

Espiral

No Centro N1: M M G e P, equipe especialista de Localização e Limpeza N1,

Arcturianos, gratidão por todos os detritos, elementos e e similares desconhecidos ou

esquecidos destes todos, que foram desligados de todos os corpos , cancelados,

desintegrados e desassociados das fontes e origens, retirados, levados ou

encaminhados para transformação ou transmutação em Luz, Paz, Amor e Evolução.

Grata! 3x Fechando os portais e acessos. 

Selo na Luz! 3x

Decreto 

de ___

: Eu Sou Luz, Eu sou um ser divino, �lha(o) de Deus/Deusa, Pai/Mãe e

transformo no Fogo Sagrado de Shekinah tudo o que necessita ser modi�cado em

mim, …., para elevação do meu Gradiente de Luz Total nesse Aqui e Agora, em

Harmonia com a Essência Divina.

Decreto
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Agradecimento

Eu, (NOME), peço e permito ao ao Sr e Sra de Arcturus, aos Arcturianos, aos meus

Mestres, Mentores, Guias e Protetores que me assistam agora; (inspira lenta e

profundamente, mão no cardíaco) A partir de Agora concedo a permissão para

cuidarem dos meus corpos sutis nos Computadores e Câmaras Arcturianas no melhor

momento possível e próximo, para realizar todos os procedimentos de ajuste e

modulação necessários e possíveis. Peço que circulem as energias luminosas de alta

frequência por todos os meus corpos e através de todas as dimensões, tempos,

espaços, realidades e paralelas. Peço ainda a minha inclusão do Programa de Aumento

de Quociente de Luz, ou outros adequados para o meu aprimoramento pessoal e

evolutivo que estejam disponíveis nesse novo patamar frequencial. Grata! 3x

Peço e Permito...

Agradeço por todo o trabalho, ajuda, assistência, modulação e cura que me

proporcionaram. Em Presença, honro e agradeço a Deus/Deusa, Pai/Mãe, Consciência

Cósmica, UniVerso, Eu Sou e meu Eu Superior. Grata! Grata! Grata! Selo na Luz! 3x

Na : Encaminhar a Jewel: Envio todos os detritos para Transmutar em Luz, Paz,

Amor e Evolução

Espiral
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" Que no Caminho por mais aprofundamento e conhecimento eu consiga através

do meu trabalho, direcionar meus clientes à conquista de mais harmonia,

equilíbrio, autoconhecimento e consciência para incrementar a capacidade de

serem mais bem-sucedidos, se perceberem únicos e buscar seu MELHOR

potencial de Ser."

Agradeço a sua presença e aproveite,

qualquer dúvida é só chamar.

  

Um abraço,

Simone Kobayashi

Desde adolescente é apaixonada e estuda as Pedras e Cristais, controle mental e

alteração de frequenciais mentais, de lá para cá já são diversas formações, 25 anos

atuando em atendimentos e consultas holísticas presenciais, e mais de 10 anos com

atendimentos OnLine e à Distância.

Terapeuta Holística e Vibracional, dedica sua vida

pro�ssional ao aprofundamento e estudo de

técnicas e ferramentas para o aprimoramento do

Ser e a junção de terapias, como a Análise

Energética, o Reiki (mestra) e Reikristal, Florais (de

Bach e de Minas), Acupuntura, Cristalopuntura,

Frequenciais, Limpeza Energética, Harmonização

e Equilíbrio Energético, Cura Quântica, Terapia

Quântica, Integral, Barras de Access, Terapia

Multidimensional, Tameana (facilitadora), Cura e Mesa Multidimensional Arcturiana

E MESA FREQUENCIAL ARCTURUS
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Limpando, modulando e equilibrando todo o possível e

necessário para abrir mais possibilidades de melhoria em

diversas áreas da nossa vida.

  

A Mesa Frequencial Arcturus faz o mapeamento

quântico e frequencial da pessoa a ser cuidada, em

níveis, campos: energético, emocional, mental e físico, e

dimensões.

. possibilita a análise efetiva e pontual modulação e

harmonização de con�itos, situações e padrões nocivos 

. melhora no padrão energético, que é perceptível

desde a primeira sessão

 . melhora em cascata, ou seja, a cada atuação na Mesa

potencializa a anterior e acrescenta

 . com a continuidade nos atendimentos, segue com

aprofundamento em facilidade de localização e mais

altos graus de modulação frequencial em dimensões.

Material necessário: 1 pêndulo simples, o melhor é de

cristal simples para a aula e treino 1 ponta de cristal de

quartzo tamanho médio e quartzos transparentes

rolados ou brutos (9 mínimo), mas pode-se (com o

tempo e a prática) usar muitas e algumas pedras e

cristais mais especí�cos. imagem para impressão em

tamanho A3 


