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Escala de vibrações
de Camille Flammarion

 

 

Flammarion em sua juventude

 

 
Ondas ultra-curtas

Atualmente a ciência já conjetura que os chamados fenômenos 
mediúnicos ou transcendentes, os estados mentais emocionais 

de elevação e inspiração ocorrem em faixas de freqüências 
vibratórias elevadíssimas, na ordem de mais de 8 quintilhões de 

Hz ou 8x1018 Hz. São categorizadas como ondas ultracurtas

 

 

"O universo é uma esfera cujo centro está em toda a parte e 
cuja circunferência não está em parte alguma." 

Pascal
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O renomado astrônomo, matemático, filósofo, poeta e jornalista, Camille Flammarion, colaborador 

de Allan Kardec, compilou sua escala de vibrações, conhecida também como "teclado cósmico". 

 
Essa escala, que vem sendo atualizada através das mais recentes descobertas científicas, 

representa o mergulho ascensional da percepção humana em direção ao imperceptível, um 

desdobrar incessante em oitavas de gradações de energia por onde a vida prossegue, palpitando 

muito além de nossos cinco canais transdutores —nossos cinco sentidos. 

 
A despeito das concepções materialistas, o Ser e o universo 

se estendem em freqüências altíssimas
 
Partindo desde as vibrações mais baixas do tato (2 a 8 Hz) às freqüências altíssimas dos raios 

gama e cósmicos, a despeito de todas as concepções niilistas, o Ser e o universo se agigantam e 

se estendem em magnífico esplendor, sugerindo a essência de sua natureza ultradimensional 

gloriosa, suprema fonte transcendente mais acessível aos artistas, aos sábios, filósofos e santos.

 
Com nossos sentidos, captamos apenas algumas oitavas do 

teclado universal
 
A escala de Flammarion ilustra as vibrações organizadas em oitavas, semelhante ao teclado de um 

piano. Se tocamos a tecla correspondente à nota Do, e a seguir contamos sete teclas brancas, 

tocando a oitava tecla, fazemos soar a nota Do uma oitava acima. No caso de escala descendente, 

uma oitava abaixo.

 
Imaginando o universo como um gigantesco teclado de piano onde todas as manifestações 

materiais ou imateriais são produzidas por notas ou grupos de notas ressoando pelo espaço infinito, 

conseguimos captar apenas, com nossos limitados sentidos, algumas oitavas deste imenso teclado. 

 
Fenômenos mediúnicos e transcendentes ocorrem em faixas 

vibratórias na ordem de 8x1015 Hz
 
Pelo tato, percebemos as vibrações situadas entre 2 até aproximadamente 16 Hz ou vibrações por 

segundo.

 
Pela audição, percebemos a faixa vibratória de 16 Hz até 16 a 20 mil Hz.

 
Entre as faixas 32.768 e 33.554.432 Hz temos ondas totalmente imperceptíveis para os sentidos 

comuns, porém observáveis para quem possui suas faculdades internas alteradas em função de 

mediunidade inata ou desenvolvidas por exercícios espirituais.

 
Atualmente a ciência já conjetura que os chamados fenômenos mediúnicos ou transcendentes, os 

estados mentais-emocionais de elevação e inspiração ocorrem em faixas de freqüências vibratórias 

elevadíssimas, na ordem de mais de 8 quintilhões de Hz ou 8x1018 Hz. São categorizadas como 

ondas ultracurtas.

 
Sendo assim, nada melhor do que analisar, meticulosamente, a Escala de Vibrações legada por 

Camille Flammarion. Afinal, ela ilustra o limitado espectro de nossas percepções, sugerindo ainda 



que fenômenos ocorrem, indepedentemente de sermos ou não capazes de percebê-los.

 

 

O TECLADO CÓSMICO DE CAMILLE FLAMMARION 
OITAVAS                             FREQÜÊNCIA (Hz)

1 
2 
3 

2 
4 
8 

Tato

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
32 
64 

128 
256 
512 

1.024 
2.048 
4.096 
8.192 

16.384 
32.768

Ondas sonoras 
perceptíveis pelo ouvido 

humano

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

65.536 
131.072 
262.144 
524.288 

1.048.576 
2.097.152 
4.194.304 
8.388.608 

16.777.216 
33.554.432 
67.108.864 

134.217.728 
268.435.456 
536.870.912 

1.073.741.824 
2.147.483.618 
4.294.967.296 
8.589.934.592 

17.179.869.184 
34.359.728.368

Ondas imperceptíveis ao 
ouvido humano. 

Freqüências 
eletromagnéticas

36 
37 
38 
39 
40

68.719.476.736 
137.438.953.472 
274.877.906.944 
549.755.813.888 

1.099.511.627.776

Ondas eletromagnéticas 
desconhecidas

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

2.199.023.255.552 
4.398.016.511.104 
8.796.093.022.208 

17.592.186.044.416 
35.184.372.088.832 
70.368.744.177.664 

140.737.488.355.228 
281.474.976.710.656

Calor ou ondas infra-
vermelhas

49 
50 

562.949.953.121.312 
1.124.899.906.842.624

Ondas luminosas luz 
visível

51 
52 
53 
54 
55 
56

2.251.799.813.685.248 
4.503.599.627.370.496 
9.007.199.254.740.992 

18.014.398.509.481.984 
36.028.797.018.963.968 
72.057.594.037.927.936

Ondas ultra violeta
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57 
58 
59 
60 
61

144.115.188.075.855.872 
288.230.376.151.711.744 
576.460.752.303.423.488 

1.152.921.504.606.845.976 
2.305.843.009.213.693.952

Raios X

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70

- Valores numéricos sem relevância para o 
mundo tridimensional. 

- Fenômenos psíquicos 
- Fenômenos tetradimensionais 

- Desdobramentos espirituais 
- Premonição, clariaudiência, clarividência, 

telepatia, comunicações com seres espirituais.

Raios Gama e Cósmicos
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