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Apresentação
Este livro expressa uma criação coletiva através de “Nove Dimensionais” com textos
escritos pela interação entre si. Ele nasce do encontro de pessoas que como “Partes de um
Corpo de Energia”, habitam em locais diferentes, se reencontram e, através do
armazenamento das Energias Vibracionais ativam a Alquimia do Pensamento. Por outro

lado, este grupo é também uma experiência/laboratório de neutralização de “egos” a partir da
criação de um “Corpo de Energia”, proporcionando a vivência do desapego, do absoluto
respeito à individualidade do outro e da dedicação a uma obra comum, sem julgamentos,
competições e vaidades.
Est e é um livro para um Novo Tempo, que vibra em sint onia com uma Nova Consciência.
Edit á-lo f oi muit o mais que conf eccionar/f ormat ar um pequeno corpo de mat éria com
est e nome. Escrevê-lo f oi assumir responsabilidade de irradiar Amor Universal, iluminando
as próprias Consciências e a dos out ros, at ravés de inf ormações decodif icadas de
experiências conscient es. As experiências vivenciadas no cot idiano se t ornam conscient es
quando nos decodif icamos/descobrimos como part es do Corpo de Deus – do Todo/Uno.
Quando est amos em comunhão com os Planos Superiores da Luz não exist e a ilusão
“do meu” ou “do seu”. Os Seres Energét icos ou de Pura Energia f ormam o Ref erencial de
Luz. Eles irradiam a Luz da Unicidade e não a limit ação da individualidade.
É um livro para aqueles que buscam o conheciment o que est á além do que vivenciam
pelos cinco sent idos e não conseguem obt er inf ormações nem explicações.
É da nat ureza do Ser Humano f icar sempre no dilema de discernir sobre o verdadeiro e
o f also, o real e o irreal, o concret o e o abst rat o, a exist ência e a inexist ência, crer ou não
crer. Na maioria das vezes, a pessoa opt a soment e pelas inf ormações capt adas pelos seus
sent idos. Com isso, ela exclui t odos os dados obt idos f ora de seu sist ema sensorial,
at ribuindo-lhes a cat egoria de f alsos.
É comum muit a gent e dizer que só acredit a no que vê. Ent ret ant o, muit a coisa exist e
sem o homem t er vist o. Ninguém viu um át omo at é hoje, mas sabemos de sua exist ência e
de algumas part icularidades de seu int erior, a pont o de podermos int erf erir no seu ínt imo
produzindo a f issão nuclear.
Assim sendo, vamos encont rar pessoas que não aceit am a exist ência de out ras
realidades, “f icando na sua”, onde seu domínio e poder podem f uncionar sat isf at oriament e.
É o medo do “novo”, e inclusive de não conseguir assumir o que se descort ina em um
cenário dif erent e dos paradigmas já elaborados e no qual já est ão condicionadas.
Por out ro lado, exist em out ras pessoas que, por conhecerem as limit ações e as
pot encialidades humanas, procuram invest igar, analisar e compreender out ras realidades
f ascinant es. Elas sent em que para cont inuar nossa evolução, o grande passo será o est udo
de out ros mundos dimensionais. Est e livro f oi f eit o para essas pessoas. Seu cont eúdo visa
explorar esse assunt o. Ele objet iva ajudar na compreensão de alguns dos f undament os
básicos dest e panorama f ant ást ico, que sem dúvida, será import ant e para o f ut uro da

humanidade.
Convidamos para uma leit ura dif erent e, que vai além do ent endiment o racional, além da
int eligência. É necessário aguçar a percepção que est á adiant e dos cinco sent idos
anat ômicos, para vislumbrar o moviment o da energia at ravés das palavras, decodif icando
além dos f at os.
Grupo Port al Pégasus.

Um agradecimento
Vivíamos num mundo onde não exist íamos de f at o. Nossos olhos, nossa voz, nossos
gest os soment e reproduziam uma realidade const ruída pela hist ória, pela educação, pela
sociedade, pelos governos. Vimos est a realidade ref orçada na escola, na f amília, nos
grupos sociais, religiosos, acadêmicos e prof issionais.
Não sabíamos que aquela realidade era apenas ilusão.
Cada um de nós, na sua experiência part icular, f oi int roduzido na vida real que nos f oi
apresent ada. Cada um por sua vez f oi t razido ao nosso verdadeiro mundo, que procuramos
descrever nest e livro.
Um a um, passamos a nos perceber como Seres Dimensionais, aprendendo nossa
hist ória, descobrindo nossa cult ura, conhecendo uma nova linguagem. Nest e novo mundo
nos f oi revelado o verdadeiro sent ido e f unção da f amília e o alcance dela, ao longo do
t empo e do espaço. Na vivência de uma nova f amília, como verdadeiro corpo de energia,
exist em t odas as dif erenças (raças, caract eríst icas f ísicas, origem geográf ica), porém
sendo t odos irmãos e irmãs, part ículas e f ragment os vindos de t odos os espaços.
E, em cada descobert a, a cada passo dado no Caminho da Luz, recebemos o t oque sut il
de um Ser Especial – seja o t oque pelo olhar, pelo sorriso, pelas mãos ou pela palavra
replet a e plena do Amor como Energia. Est e Ser que nos inseriu numa experiência cósmica
com 49 raças espaciais, além de Seres de out ras Dimensões – como os Ult ra Dimensionais,
Energét icos, Element ais e Ent eais, nos proporcionando a Energia Críst ica e out ras t ant as
t ecnologias para nos t ornar seres mais f ort es, mais conscient es de nossa verdade.
Na nova e verdadeira realidade, o conceit o de consciência ganhou um valor maior,
agregado à responsabilidade e compromisso, disciplina, liberdade e amor. Ganhamos mais
e mais consciência e f omos colocados cada vez mais em cont at o com a Font e de Amor,
Int eligência e Verdade.

Do passado, f omos t razidos pela “Sabedoria Maior” at é est e planet a, após t ant as
experiências, vida após vida, est a “Sabedoria” nos est á devolvendo a memória do que
somos e do que precisamos ser. Graças a um “Ser Humano” que nos orient a – que possui
em si a vibração ressonant e do Divino – podemos const ruir o f ut uro que precisamos
vivenciar, com plena consciência do que somos. Com ele f azemos est a viagem de volt a à
“Origem”, que inclui despert ar mais e mais Consciências, compart ilhando o Caminho da Luz,
com cada vez mais pessoas.
A Urandir Fernandes de Oliveira e a cada um dos nossos Irmãos Cósmicos
agradecemos t udo que recebemos nest e “novo mundo” que para nós se descort inou.
Grupo Port al Pegasus

Introdução
ELE é a f ont e da Vida, da Verdade e da inf init a Sabedoria.
Est amos despert ando, renascendo para a verdadeira realidade, recebendo segredos
que sempre nos f oram ocult ados e limit ados. Absorvendo um conheciment o que a
humanidade t errest re desconhece t ot alment e.
Nest e moment o, a Luz já brilha em cada ser, espalha-se a sua volt a e, por ressonância,
uma f ort e energia propaga-se a t odos àqueles que os cercam, que seguem o caminho da
Luz e buscam a sabedoria nest e Novo Conheciment o que é divulgado sobre o planet a
Terra.
Ment e e corações preenchem-se do Amor Universal. A Suprema Energia Críst ica
impregna nossas células, elevando , pot encializando e benef iciando-nos f ísica e
ment alment e.
Hoje, sem t emores, é quase uma obrigação de t odo dimensional, at uar posit ivament e
em t odas as áreas. Direcionar a energia para que ela passe a at uar além do campo
energét ico individual, f azendo com que a f orça do pensament o incida na mat éria f ísica da
t erceira dimensão. Crer é poder. Acredit ar no pot encial adquirido eleva e pot encializa o
pensament o, o desejo e a vont ade.
Em épocas dist ant es, exercíamos f acilment e nosso poder ment al. At ravés do
pensament o f azíamos f luir a f orça energét ica armazenada – Energia Taquiônica – e a
ut ilizávamos posit ivament e sempre que se f izesse necessário.
Temos acumuladas em nosso inconscient e, uma gama inf init a de inf ormações, sobre
cada coisa que vivenciamos desde o moment o em que surgimos nest e universo, um

f errament al que est á inert e, sem uso. O ser humano esqueceu sua nat ureza Divina, a luz de
seu int elect o, a sabedoria que é a chave para abrir as port as dos mist érios universais e
conscienciais. Buscar e cont at ar com a Cent elha Divina que somos abre a esperança de
t ermos os prof undos segredos desvelados.
Invert eram-se os valores, o amor est á sem sust ent ação, as nações f ragment am-se em
guerras e ódios sem f im, mat ar t ornou-se rot ina e o planet a – pobre mãe Terra, os homens
a cont aminaram, a envenenaram, sua dest ruição é caót ica e a poluição assust adora. Mal
sabe esse homem t erreno, que é ela que nos sust ent a! E que repent inament e a própria,
f ará a f axina necessária – purif icação, para volt ar ao seu est ado de normalidade.
Em t empos remot íssimos t odos os povos eram paranormais, sabiam t rabalhar com as
Leis Cósmicas. Porém, com o passar dos milênios, o ego começou a sobrepor-se às Leis
Divinas. A ganância, a cobiça, a ambição passam a dominar a ment e dos homens, dirigindoos para uma t rilha marginal, af ast ando-os a cada dia, mais e mais, do verdadeiro caminho,
pot encializando, assim, sua densidade e seus egos, f azendo adormecer sua capacidade
ment al – sua percepção ext ra-sensorial.
Inumeráveis alt erações cósmicas e t errenas est ão em andament o nest e moment o.
Urgent ement e, o ser humano, t ambém, deverá mudar seus padrões vivenciais e seus at os,
se quiserem ent rar incólume na nova Ordem Universal. Auxiliados por Seres Superiores,
descendent es de dimensionais, iniciam o despert ar de uma nova consciência e de sua
paranormalidade. Para que est a f orça lat ent e, t ão ant iga quant o o Universo e que hoje se
f az present e em cada um de nós, passe a f luir de f orma int egral, f az-se necessário,
vivenciar e passar a agir dent ro da nova Ordem de Valores, que surgem acondicionados na
Lei do Amor Universal. E crendo nist o, veremos que o caminho seguido é direcionado pelo
amor f rat erno e pela doação f ísica e emocional de cada um.
Aprendendo a int eragir com t odos e com t udo àquilo que nos cerca, compreendendo o
que vemos e sent indo em t udo a energia do Criador – Deus – seguimos o Caminho da Luz. E
quando est ivermos livres dos t orment os que nos assolam, a ansiedade, as angúst ias, a
agit ação e a inquiet ação a que est amos submet idos, que impedem o cont at o com o Eu
Superior, t eremos ent ão, superado o mundo da mat éria, t ranscendendo para o imenso
Corpo Energét ico que nos envolve permanent ement e.
O result ado posit ivo na missão que nos propomos a realizar, vai depender, t ambém, do
conheciment o int erior. Est e nos t rará as revelações necessárias para que não
esmoreçamos em nossa caminhada e, junt o às experiências vivenciadas nas cent enas de
t rabalhos realizados, nos t raz ainda a segurança necessária para realizarmos a propagação.
Ao recebermos est a bagagem replet a de conheciment o cósmico, sabemos que a
responsabilidade e o compromisso que assumimos, é imenso e um t ant o espinhoso. Tudo o

que é novo gera dúvidas, medo e insegurança.
E o homem, na corrida em busca da própria sobrevivência, não encont ra t empo ou
simplesment e não quer assumir mudanças em sua vida, ist o envolve novas
responsabilidades que virão at rapalhar sua cômoda rot ina, e muit as vezes, arraigados aos
paradigmas arcaicos, ret rógrados, t ent am livrar-se do novo – do desconhecido at ravés da
crít ica maldosa, ridicularizando e det urpando o que ouvem. E numa const ant e perseguição,
at acam com uma veemência irracional est as Novas Verdades, sem ant es conhecê-las e
quest ioná-las, sem dar-se a chance de conviver com um mundo harmônico e verdadeiro.
Experienciar o que surge, o que est á sendo renovado será a melhor f orma de
compreender o que ocorre, de sent ir e de ver o que se manif est a no novo.
O ser dimensional persist e em sua caminhada. Agora sua percepção est á clara, t ão
nít ida que percebe a lapidação que est á recebendo, a qual o levará a pat amares que irão
além do conheciment o do mundo cient íf ico dest e plano. A ciência busca result ados
t ecnológicos dent ro dest e pequeno f ragment o do cosmos-t erra, sem saber que o mais
f ant ást ico result ado encont ra-se na própria ment e do ser humano e nas Leis que regem
esse inf indável Universo.
Quando o homem eliminar a cobiça de sua ment e, e se permit ir impregnar-se do
verdadeiro amor, t erá em suas mãos a chave que o levará ao âmago dest e grandioso e
inf init o conheciment o. Indivíduos bem preparados, ment al, energét ica e espirit ualment e,
est arão apt os a alcançar os mais recôndit os segredos que aguardam os puros de ment e e
coração.
A razão da nossa exist ência nest e plano é de t omarmos conheciment o de quem somos
realment e. Como co-criadores divinos, absorvemos nesse t empo, a Energia Suprema que
nos vivif ica. Usá-la com maest ria, nos ajudará a at ingir um padrão vibrat ório que f acilit ará a
expansão da nossa própria luz. Seremos como f aróis acessos iluminando a jornada dos que
est iverem adormecidos. Seremos os precursores da grande Ref orma Ment al. Com o passar
do t empo, a humanidade t erá que reconhecer est as Novas Verdades, at é pelos próprios
acont eciment os que surgirão. Sent irá, ent ão, quant os benef ícios est e Novo Conheciment o
poderá lhes t razer.
No moment o est amos nos revendo e exigindo de nós próprios um rigoroso exame de
consciência para nos aperf eiçoar muit o mais e t ransmut ar as negat ividades que ainda nos
dominam – os egos. E, quando aprendermos t rabalhar nosso emocional, saberemos, ent ão,
que t udo o que passa por nós t em um mot ivo superior, uma razão Divina. E que seres muit o
especiais, t ent am de t odas as maneiras despert ar o conheciment o cósmico que est á em
nós adormecido.

Muit as leis, t eorias e f ilosof ias, logo mais, desabarão. A ciência t erá que reexaminar
seus f undament os, porque f oram calcados purament e sobre a mat éria f ísica. Algumas
at ividades humanas f oram dirigidas f ora dos padrões normais, t razendo conseqüências
graves para os indivíduos at uais. Guerras f rat ricidas ocorrem, ment iras, engodo, t ant as
armações que envenenam os países, colocando uns cont ra out ros, t ornando a vida das
pessoas mais complexa e dif ícil. Esses indivíduos que engendram t odas essas maldades
cont ra seus semelhant es – mesmo sendo est es maus, receberão àqueles mult iplicado o
ret orno das suas maquinações.
Os acont eciment os já est ão em andament o, pront os para explodirem, devemos est ar
alert as e preparados.
Muit as verdades que nos f oram impingidas, na realidade são f alsif icações que
benef iciaram soment e àqueles que as art icularam, prejudicando a humanidade, ment al e
emocionalment e, porque “t ais verdades” t razem medos e sof riment os associados a um
Deus vingador.
Tant a rigidez impediu o progresso e f reou a evolução individual e planet ária. Grupos,
sempre impediram e limit aram o verdadeiro conheciment o à população, mot ivo pelo qual
est á ela incapacit ada de ver e sent ir a sua origem Divina.
Hoje, quando t oda mat éria est á em t ransf ormação, o que é do conheciment o de t odo
mundo cient íf ico, mesmo assim, ainda vedam a divulgação das verdades à população, por
quê? Que se danem as pessoas!!! Pensarão assim? Diant e de acont eciment os irreversíveis
e próximos, a humanidade, ainda poderá benef iciar-se desde que as pessoas saibam como
pot encializar sua energia e elevar suas f reqüências ment ais, at ravés de alguns exercícios
específ icos. Aprendendo a dominar seus medos e t rabalhar suas emoções, suport arão com
mais t ranqüilidade as mudanças planet árias. Quant o mais pot ent e est iver a energia de cada
um, mais resist ent e ao que f or negat ivo, ela f icará. Assim como as pedras, a veget ação e a
t erra mudam sua vibração, o homem t ambém mudará, pot encializando-se posit iva ou
negat ivament e, conf orme sua carga energét ica e de acordo com seus at os. O f ut uro
homem não viverá apenas pelos seus f eit os, mas em sua verdadeira Essência Divina.
Não há palavras para explicar Deus e os acont eciment os t ranscendent ais, nem como
compará-los com as coisas dest e plano t erreno. Seria inverossímil t udo àquilo que
t ent ássemos dizer. Como t ambém, não há vocabulário t erreno que consiga explicar os
Seres de Luz e as Dimensões Superiores de Consciência, onde ELES se sit uam. Embora
f açamos part e da Ment e Criadora Universal, por enquant o, ainda est amos numa escola sem
muit a evolução e nossa capacidade ment al, est á rest rit a e presa à densidade da t erceira
dimensão, não consegue alcançar, nem ent ender e muit o menos regist rar essas energias
de níveis espirit uais t ão sublimes e elevados.

As limit ações as quais f omos submet idos impediram a busca dos princípios
verdadeiros e conseqüent ement e, a nossa preparação evolut iva f icou à deriva. Para se
mant erem no poder, muit os desejaram e ainda desejam o aniquilament o da humanidade,
at ravés de f alsos conheciment os da verdadeira Vida, separando-nos ment alment e, do
verdadeiro e único DEUS.
Mot ivo pelo qual exist e hoje, uma lut a sem t réguas ent re o “bem e o mal”. Vencendo,
moment aneament e, o últ imo, em virt ude de uma vida ilusória e massif icadora que impede o
ser humano de t er a t ranqüilidade e a liberdade de se int eriorizar, de encont rar-se a si
mesmo, de ver, e de sent ir a sua verdadeira Essência Divina. Quando conseguirmos
aument ar a vibração do nosso corpo f ísico a uma pot ência bast ant e elevada, acont ecerá,
ent ão, a f usão da nossa energia com a energia resplandecent e de nossa alma.
Há propósit os desint egradores em alguns grupos de t erráqueos, sugadores do
t rabalho e dos bens alheios. Quant o mais desest rut urarem a f amília, as sociedades, a
economia dos países, mais se f irmam no comando e no cont role do planet a e da
humanidade. Há uma série de idéias desencadeando maldades sem f im, t ent ando int imidar
a população, para que medrosa, inert e e enclausurada f ique. Esse descomedido
desequilíbrio de alguns, pode levar-nos ao caos e, se não emit irmos as vibrações posit ivas
necessárias, chegaremos, t alvez, ao ext ermínio t ot al.
Alguns se t ornam irracionais porque Deus inexist e para eles e, em sua morbidez usam
máscaras encobrindo assim, a impiedade de seus at os. Seus sent iment os adormeceram. “É
o criado agindo cont rariament e às Leis do CRIADOR”.
São os responsáveis pelos sof riment os e angúst ias que envolvem boa part e dos
povos da t erra, carent es de saúde, de aliment os, de moradias, de empregos e de inst rução.
A cobiça e a sede de poder, de det erminados grupos de indivíduos, chega a pont o de se
arvorarem com direit os de reduzir a população t errest re. O massacre arquit et ado, não
necessariament e, envolverá armas at ômicas, mas at ravés dos aliment os, remédios,
microondas, armas biológicas, armas químicas e, muit os out ros produt os. Est es dest roem
t oda espécie de vida, sem alarde, silenciosament e, preservando os bens mat eriais.
O ser humano est á sendo um joguet e nas mãos de cérebros malévolos, que t est am
seus poderes, inf luenciando e levando à humanidade para onde querem. Cercam-na com
t ant a habilidade não permit indo que os indivíduos sequer, t enham t empo para pensar. Com
sua ment e at ordoada e conf usa, o homem não percebe que est á sendo enganado e dirigido
a comer, a vest ir, a t omar e f azer t udo o que aqueles det erminam. É a inf luência do poder,
condicionando o cérebro humano, cont rolando-o, para que o homem não se desvie por
out ros caminhos que não seja o da programação det erminada pelo poder.
Preenchidos, est amos, com a energia da Verdadeira Luz e do Amor Universal. Temos

agora at enuar com a f orça do pensament o, desejo e vont ade, as negat ividades que nos
cercam e que envolvem o nosso planet a Terra. Eliminar nossos medos, pot encializar nossa
energia, é necessário, para mant ermos nossa vibração em níveis elevados.
Import ant e será lembrarmos a cada segundo o que CRISTO disse: “As coisas que eu
f aço vocês t ambém poderão f azer e muit o mais…” Ist o exige concent ração, convicção e
conf iança em si mesmo, para que possamos realizar os nossos próprios milagres. O uso da
ment e com t odas as habilidades ment ais despert as, será uma const ant e ent re os
dimensionais e quant o maior f or a concent ração mais serão expandidas e aperf eiçoadas às
percepções ext ra sensoriais. O conheciment o chegará com mais f acilidade e em
conseqüência, mais f orça obt eremos.
Não podemos cont inuar a nos enganar e a usar máscaras, t udo est á sendo vist o e
analisado. Cada um t erá que evoluir individualment e, sem esquecer, porém, que será
grupalment e que f aremos a LUZ ressurgir. E para que possamos sobreviver, a harmonia, o
equilíbrio, o respeit o a t udo e a t odos é imprescindível.
Alguns dos acont eciment os não mais podem ser revert idos, cabe a nós aceit á-los com
amor e resignação, porque f oram provocados pelo próprio ser humano. Emit ir um prof undo
sent iment o de amor e respeit o a t odas as f ormas de vida e desejar que a calma, a harmonia
e a paz volt em a reinar sobre a mãe – Terra é o mínimo que nos cabe f azer nest e moment o
de t ransição. A f orça do Amor rest aura a paz se f or dirigida com sinceridade.
O Amor é a mais pot ent e f orma de energia exist ent e no universo. O Amor é DEUS em
sua mais perf eit a e pot ent e manif est ação energét ica, f luindo sobre t odo o criado. É o
Amor que nos conduzirá a dimensões superiores e será ele a nossa maior prot eção durant e
est a t ransição planet ária. É por Amor que raças de mundos superiores de consciência,
at uam, nest e dif ícil t ranse, pelo qual, passa a Terra. Ajudam-nos a diluir negat ividades, a
superar a densidade e ult rapassar a nossa própria escuridão ment al, socorrem-nos,
eliminando as amarras que nos prendem ao plano t ridimensional, para que t enhamos a
chance de realizar a Transmut ação.
A Energia do Amor é uma “arma posit iva” que podemos ut ilizar para benef iciar a
humanidade. Quando usado posit ivament e, o emit ent e o receberá mult iplicado em seu
ret orno, pot encializando-o, t razendo-lhe mais f irmeza, t enacidade e perseverança para o
cumpriment o da missão.
Seria proveit oso se as mudanças individuais iniciassem ant es dos t umult os. Porque é
agora que devemos dist ribuir amor aos nossos semelhant es e ao nosso planet a,
perdoando-nos pelas agressões que f izemos cont ra os dois. Zelar, cuidar e respeit ar a
nat ureza que nos cerca e amar o nosso semelhant e, é demonst rar a Deus o nosso amor e
respeit o por ELE. É chegado o moment o de verif icarmos se nosso elo com o Criador est a

ligado, ant es que as angúst ias t omem cont a de nossa ment e.
Cada indivíduo poderá f azer a sua part e para amenizar as sit uações caót icas do
planet a e da humanidade. À medida que ajudamos, est aremos, t ambém, sendo auxiliados,
t ransf ormando em nós as emoções negat ivas que esgot am a nossa energia,
enf raquecendo-nos. Onde há Amor, há Luz. Nossa preparação é rica em sabedoria e será
com ela que deveremos t rabalhar.
Ent rar, na “Era Dourada”, vivenciar dois mil anos de paz, será a suprema glória para
àqueles que conseguirem passar por esse período de t ransf ormações, permanecendo
conscient es de que est arão adent rando para um espaço de muit a Luz onde começará a
viver a “Verdadeira Vida”.
Todos os seres humanos t êm a mesma oport unidade para buscar a Luz e aperf eiçoarse. Cada ser evolui dif erent e. Cada qual encont ra suas próprias t écnicas para ajudá-lo a
subir a escada evolut iva. O que import a é o avanço que f aremos durant e a caminhada que
realizamos. E´ preciso vigiar-nos const ant ement e, para que possamos a cada segundo
levar mais Luz a nossa alma e não apagarmos a Luz exist ent e nela. Assim, chegaremos à
verdadeira realidade, à dimensão que preparamos de acordo com o grau de consciência
conseguido. Cada ser humano renascerá para a vida que criou ao percorrer est e plano
t ridimensional.
Deve haver, por part e dos dimensionais, uma concent ração de esf orços, para que
possamos ajudar a despert ar os que ainda permanecem adormecidos, f azendo-os sent ir o
quão import ant e é o processo de purif icação e quant o se f az urgent e desenvolver os dons
que est ão lat ent es no seu int erior.
O despert ar lhes dará uma melhor compreensão dest e plano t erreno, como t ambém,
t erão uma visão mais volt ada para o f ut uro, para uma nova realidade e o novo espaço, no
qual, logo mais f aremos part e.
Há muit os mist érios, ainda, que envolvem o nosso planet a, mas o mist ério maior é
aquele que diz respeit o a nossa própria exist ência, a razão de est armos aqui nest e plano,
concluindo est a t ão rápida passagem. Terminamos um ciclo, est amos hoje, dent ro de um
novo t empo, o qual nos levará às dimensões superiores de consciência, se est ivermos
preparados.
Felizes dos que acredit am “NELE”, sem vê-lo. Felizes dos que, hoje, seguem o
Caminho da Luz com muit o amor em seus corações!
Celedina Consuela Muxf eld

I – ENERGIAS
Um Lampejo sobre a Física Quânt ica
As primeiras t eorias da ciência f oram f undament adas em f at os ou acont eciment os
percebidos por um observador sem nenhum planejament o prévio. Os f enômenos da
nat ureza eram presenciados, ent ret ant o, ainda não eram explicados, porque a consciência
humana est ava em est ágio rudiment ar. Sabia-se que as pedras rolavam da mont anha para o
vale, que as águas corriam do alt o para o baixo e que o raio incendiava a árvore. Mas ainda
não havia uma explicação que demonst rasse o f enômeno f ísico na sua t ot alidade.
A compreensão dos f enômenos f ísicos só f oi possível at ravés do mét odo
experiment al desenvolvido por Galileu. Ele gost ava de simular t odos os f enômenos
possíveis, demonst rando o f enômeno na sua t ot alidade. Esse procediment o passou a ser a
prova que dava base para as t eorias da ciência.
A part ir daí, a ciência passou a usar a mat emát ica como f errament a na comprovação e
quant if icação dos f enômenos f ísicos e químicos. A ut ilização da mat emát ica f oi t ão int ensa
que muit os aut ores t ransf ormaram suas obras de f ísica em verdadeiros compêndios de
mat emát ica. Essa at it ude cont aminou t ambém o ensino da f ísica, de t al maneira que, t odo
aluno não admit ia uma f ísica sem mat emát ica – ist o passou a ser um paradigma.
Na verdade, podemos compreender que o f enômeno cient íf ico é assimilado at ravés da
conscient ização. Podemos est udar f ísica sem nos envolver com a mat emát ica. Mas mesmo
assim, os f enômenos f ísicos eram percebidos ou descobert os por um observador, num
lugar e num det erminado t empo, sendo o suf icient e para explicar os acont eciment os de
acordo com os cient ist as. Tudo ist o era válido para aquele moment o e aquele lugar – a
Terra. Sabemos que a ciência é dinâmica e que ela cresce movida pela expansão da
consciência humana.
Na mesma medida que a ast ronomia desenvolveu-se com nova aparelhagem, o homem
despert ou para os f enômenos do Universo, onde as dist âncias são imensas. Nas
observações ast ronômicas a verdade depende da velocidade da luz. Uma est rela visível,
pode não exist ir mais, porque sua imagem levou milhões de anos para chegar a Terra – ela
pode t er sido desint egrada nest e t empo.
Foi assim que o cient ist a Albert Einst ein apresent ou sua t eoria da relat ividade. Ele
explica que o f enômeno é relat ivo ao observador, ao espaço e t empo que ele est á
submet ido. Dest e modo, duas pessoas em lugares e t empos dif erent es t erão conclusões
dif erent es para o mesmo f enômeno. Para cada um haverá uma verdade dif erent e.

Ele cont a a seguint e est ória (parábola cient íf ica): Dois homens duelavam, cada um num
ext remo de uma est ação de t rem. Um é mort o e o out ro vai a julgament o. No júri, dois
grupos de t est emunha cont radizem. O primeiro grupo diz que o homem 1 at irou primeiro. O
segundo grupo diz que f oi o homem 2 que at irou primeiro. O Juiz e os jurados f icaram
conf usos, pois um dos grupos est ava ment indo. At é que um f ísico int erf eriu af irmando que,
os dois grupos est avam cert os e dizendo a verdade. Ele explicou que a observação dos
grupos dependia da velocidade do som em relação ao lugar de cada grupo. O primeiro
grupo achava que o homem 1 at irou primeiro porque est avam pert o dele e escut aram o
est ampido que est ava mais próximo ant es do out ro est ampido. O mesmo acont eceu com o
out ro grupo. Est a experiência most ra que a verdade é relat iva.
Pelo f at o da ciência est ar em cont ínua expansão, ela t eria que chegar um dia à f ront eira
de duas verdades, o limit e ent re duas dimensões. Na t ent at iva de explicar o f enômeno do
elét ron que ora é part ícula e ora é onda, a ciência se depara com o dilema ent re dois
dif erent es paradigmas. O primeiro paradigma é o da t erceira dimensão – sobre o qual a
ciência sempre f oi sust ent ada. O segundo paradigma é desconhecido. A maior part e dos
cient ist as só conhece a nossa dimensão, por ist o ainda não admit em a out ra – ainda est ão
perplexos sem ent ender o que est á acont ecendo.
Est a sit uação é derivada do nosso conceit o de mat éria. Sempre est udamos admit indo
t rês est ados da mat éria, sólido, líquido e gasoso. Na verdade eles são próprios da t erceira
dimensão, próprios da mat éria densa. Quando o elét ron escapa da mat éria densa, ele emit e
uma onda que é capt ada na t erceira dimensão – mas ele passou para a quart a dimensão.
É ist o que est á int rigando os cient ist as que est ão excessivament e presos às
comprovações mat emát icas, bloqueando a int uição que é percebida pela consciência
humana em expansão. Para quem est á na t erceira dimensão, o elét ron desapareceu e
deixou apenas seu últ imo vest ígio que é a sua onda. Essa variação f reqüencial do elét ron
f az com que ele salt e de uma dimensão para out ra.
Mas a descobert a mais espet acular est á ocorrendo agora. Alguns cient ist as
progressist as est ão desconf iados da int erf erência do pensament o na realidade. Essa
possibilidade vem modif icar os procediment os da ciência. Esse assunt o passou a ser
est udado pela f ísica quânt ica – que é a f ísica das possibilidades.
O desapareciment o do elét ron f oge das explicações t ridimensionais de nossa ciência –
daí haver est e mist ério para os cient ist as. Como eles não aceit am os f at os uf ológicos que
podem ajudar a explicar est a verdade, eles cont inuam nest a busca.
A dif iculdade de compreender a exist ência de out ras dimensões é mesmo pelo
signif icado do nome. O t ermo “dimensões” por si mesmo implica em compriment o, largura

e alt ura – as t rês dimensões cart esianas. Temos que nos desligar do signif icado lit eral do
t ermo. Na realidade, dimensão é o est ado f reqüencial da mat éria. Quando ela é submet ida a
f reqüências elevadas, ela muda suas propriedades, ou seja, ela passa para out ra dimensão.
Est e f at o pode ser compreendido pelos relat os de pessoas cont at adas por naves
alienígenas. Muit as delas f alam que a luz emit ida por essas naves ( Xendra ), provocou a
t ransparência de paredes de casas e chapas met álicas de veículos.
Ist o signif ica que as paredes e as chapas met álicas começaram a vibrar numa
f reqüência de t ransmut ação de uma dimensão para out ra – dest e jeit o a luz at ravessava
essa mat éria dando-lhe o aspect o de t ransparência. É bom ressalt ar que as naves
alienígenas não são apenas veículos de locomoção, mas t ambém máquinas de
t ransf ormação dimensional.
Temos conheciment o que a energia solar produz calor nos corpos sólidos. Mas o calor
é o choque das part ículas luminosas com a mat éria densa da t erceira dimensão. As
part ículas bat em na mat éria densa e quicam como bolas. O choque é que produz vibração
de baixa f reqüência na mat éria densa, causando calor. Quando a mat éria perde sua
densidade (out ras dimensões) o calor não é produzido. Est e calor é import ant e para os
corpos de t erceira dimensão. Port ant o, o Sol pode ser mais f rio para out ras dimensões. O
calor seria a int eração do Sol com a t erceira dimensão, o que deve acont ecer em menor
grau com out ras dimensões.
Conceit o de Energia
Exist e “Algo Muit o Superior” à realidade t ridimensional que os indivíduos comuns não
est ão acost umados a sint onizar/int eragir em f unção de bloqueios emocionais que
normalment e os condicionam/limit am.
A mais recent e descobert a pressupõe que part ículas f undament ais, f orças, e t udo
mais que exist e no universo, são f inos f ilament os rígidos como pequeninas cordas que
vibram. Massa, energia, carga, et c. são propriedades que surgem conf orme o vibrar dest as
cordas. O universo é purament e/unicament e Energia Vibrát il em vários graus de
f reqüências e f ormas de manif est ação e, para melhor compreendermos est e conceit o,
vamos primeirament e considerar as diversas f ont es de energia que já conhecemos at ravés
dos est udos cient íf icos da ciência of icial.
A palavra energia vem do grego “energeia” que passou para o lat im energia, chegando
à língua port uguesa t ambém com o mesmo nome. Para a nossa ciência, energia é a
capacidade que um sist ema f ísico t em de produzir t rabalho. Assim sendo, t odo t rabalho a
ser produzido é realizado por um t ipo de energia. Para ist o, a ciência humana ut iliza energia
de uma única origem que é a energia at ômica, obt ida de duas dif erent es f ont es.

Para a ciência of icial a primeira f ont e é const it uída pelas est relas e a segunda f ont e
est á adormecida dent ro dos diversos corpos mat eriais Quando o cient ist a Albert Einst ein
apresent ou a f órmula e = m c² ( energia é igual, a massa de mat éria, vezes, a velocidade da
luz ao quadrado), ele queria demonst rar a quant idade de energia armazenada na mat éria de
maneira lat ent e.
A energia das est relas é causada pela f orça de gravidade imensa que exist e no int erior
delas, esmagando os át omos de t al f orma que, cada um deles, penet ra dent ro do out ro.
Essa int romissão produz um dist úrbio at ômico no int erior de cada át omo, t ornando seu
sist ema desequilibrado, det onando uma f usão at ômica em cadeia. Assim, podemos dizer
que as est relas são verdadeiros reat ores at ômicos nat urais, emit indo energia radiant e para
t odo o Cosmo. Est a energia das est relas já est á disponível para a humanidade desde os
t empos primit ivos, emanada pela nossa est rela que é o Sol.
A energia do Sol é essencial à nossa vida f ísica. Sua energia é emit ida para a Terra e
f ica acumulada de várias maneiras. Sof re t ransf ormações, f azendo crescer as plant as que
servem de aliment os para os diversos animais. Assim, dent ro de uma cadeia aliment ar, e de
uma f orma indiret a, t odos os seres vivos se aliment am da energia procedent e do Sol.
Dent ro do nosso corpo, a energia é produzida pela queima principalment e dos hidrat os
de carbono, subst âncias cont idas nos aliment os veget ais que f oram f ormados pela energia
solar num processo de f ot ossínt ese. A queima da lenha f oi uma obt enção primit iva de
energia, que indiret ament e veio do Sol.
A energia que move os veículos provém do pet róleo, que na realidade f oi f ormado pela
t ransf ormação bioquímica de resíduos orgânicos de animais e plant as f ossilizados milhões
de anos passados. Esses animais f ossilizados, quando eram vivos, f oram aliment ados por
veget ais, que indiret ament e f oram desenvolvidos pela energia solar.
A luz que ut ilizamos é produzida pela corrent e elét rica gerada nas t urbinas
hidrelét ricas – e por sua vez, a queda d’ água é result ant e da sua elevação como vapor pela
ação do Sol. Também a elet ricidade obt ida das usinas t ermelét ricas provém da queima de
um combust ível criado indiret ament e pela energia solar.
Mas a segunda f ont e, a energia at ômica, só veio a ser ut ilizada depois de um grande
avanço t ecnológico da ciência t errest re que acont eceu no f im da Segunda Grande Guerra.
Podemos observar ent ão que est as modalidades de energia t errena, na verdade, t êm
como f ont e, o át omo. A energia passa por várias t ransf ormações result ando em dif erent es
t ipos t ais como: energia mecânica, química, t érmica, eólica, hidráulica, solar, et c.

Esse conceit o de energia, t ão ut ilizado nas escolas, bloqueia nosso raciocínio em
admit ir out ras manif est ações de energia mais delicadas/sut is. Por serem assim, são
despercebidas, são desprezadas e não são consideradas mesmo como energia.
Quando f alamos de out ros t ipos de manif est ações energét icas para uma pessoa de
ment e cient íf ica, ela não consegue compreender essas designações, pois sua ment e est á
presa apenas àquela def inição f ísica que f oi t ão dif undida no ensino escolar.
O que é conhecido como mat éria é uma “manif est ação energet icament e empacot ada”,
para ser experiment ada pelos acanhados cinco sent idos do homem e vivenciada por sua
consciência limit ada pela dualidade t ridimensional, emocionalment e circunscrit a à mat éria.
Ent ret ant o, aquele que possui uma “Consciência Dimensional”, que já t ranscende o
racional, indo além do lógico e com uma visão/linguagem ao nível de uma percepção
t ambém além dos cinco sent idos humanos, é que consegue decodif icar inf ormações de
out ras dimensões/níveis de densidade.
Na verdade, t odos os universos e t udo que neles exist e são oriundos de uma única
f ont e de Energia que é provenient e da Luz/Consciência Divina do Criador Primordial.
Assim sendo, a nossa ciência t errest re t ambém é part e da Criação Divina. Port ant o,
apenas f azendo uma f usão ent re a ciência do mundo cient íf ico-t erreno com a Ciência
Cósmico/Divina, poderemos compreender/sent ir/perceber/int eragir com os acont eciment os
at uais e f ut uros porque eles ext rapolam os níveis de ent endiment o dos nossos cinco
sent idos.
A Consciência Divina é Una, porque Deus/Uno est á inserido em t oda a Manif est ação
at ravés da Energia do Amor/Puro/Uno, precedendo t odas as out ras f ormas de energia. E o
universo nada mais é do que luz condensada em dif erent es f reqüências.
O Mundo da Energia é ao mesmo t empo mut ável e imut ável, est á em et erno moviment o
e ao mesmo t empo em et erno repouso, é dinâmico e ao mesmo t empo quiet o. Nele, a Lei
da Polaridade rege a relação e o moviment o ent re t odas as f orças opost as que vibram em
t odos os níveis, com a f inalidade de gerar a criação, de gerar o universo f ísico. Ela cont rola
a int eração ent re as duas f orças f undament ais do universo, a Força Negat iva e a Força
Posit iva, port ant o, at ravés Dela é que t odo o universo se expressa pela bipolaridade.
Com t udo ist o que mencionamos acima, podemos decodif icar que a Energia é uma só.
O que varia é o seu grau de densidade/f reqüência de Luz, porque t udo se propaga e nada
mais é que a própria “Manif est ação da Luz” em out ros níveis de densidade/f reqüência.

Para nós, int eressa apenas as Energias que int erf erem nos nossos processos
evolut ivos.
Quando f alamos em f reqüências, podemos ent ender melhor as f ormas de
manif est ações da Energia. A Freqüência Eletromagnética est á associada ao elét ron como
part ícula/mat éria, port ant o é mais t ípica da densidade e, podemos ent ão ent ender que nós
vibramos no elet romagnet ismo porque nossos át omos/elét rons est ão em const ant es
moviment os como part ícula/mat éria. Port ant o, somos densos e eqüidist ant es da
Freqüência Magnética que est á associada ao elét ron como onda/plasma, é mais
sut il/imanent e e vibra em ressonância com a Consciência Primordial.
A seguir, decodif icaremos alguns t ipos de Energia que int erf erem diret ament e em
nossas vidas e que, podemos aprender manipulá-las, acelerando nosso processo evolut ivo.
Energia Vibracional/Kundalini
A Kundalini é a energia vit al que nos move e f az exist ir. É a energia primeva que t odos
t emos ao encarnar na Terceira Dimensão. A energia sexual t em o poder de f azer ascender
a Kundalini at ravés da coluna vert ebral, bem como o at o criat ivo e as energias mobilizadas
pelas nossas emoções e sent iment os. Ela pode ser elevada em espiral ao chacra Front al,
sendo assim possível direcioná-la para diversas f inalidades.
É a f reqüência elet romagnét ica das energias vibracionais na Terceira Dimensão. Somos
nós, é a nossa energia principal e, sem ela não exist iríamos, pois é a energia da Criação.
A Kundalini, f usão de t odas as energias vibracionais, é a mais import ant e e ef icient e,
podendo ser direcionada para vários propósit os int eressant es para nós, ent re eles, aut ocura e t ambém f enômenos, como a abert ura de port ais f ísicos.
Com o desenvolviment o da Kundalini para o Front al, at ravés do nosso pensament o
direcionado criamos nosso campo elet romagnét ico pessoal e há uma int eração dest e
nosso campo, com o campo elet romagnét ico da Terra, que é sincronizado periodicament e
com a vibração cósmica, se t ransf ormando em Energia Taquiônica, que é a soma de t odas
as out ras, mét odo pelo qual Jesus Crist o realizou seus milagres.
Energias Vibracionais não At ivas: São aquelas nas quais você consegue realizar muit as
coisas, mas dent ro do seu campo; você não consegue int eragir no campo de out ras
pessoas.
Energias Vibracionais At ivas: São aquelas que t ranscendem 17 ciclos/segundo de
f reqüência cerebral (Rápido, Inst ant âneo. Cada t oque int encional, você muda

inst ant aneament e).
• Energia Vibracional = obt ida at ravés dos est ímulos emocionais (medo, ódio, amor,
f elicidade, dor, et c.) e sexuais.
• Kundalini = f usão de t odas as energias vibracionais t ransmut adas (emocionais e sexuais)
A kundalini é a individualização da energia cósmica universal em cada Ser Humano. É a
energia vit al, de criação, part icularizada em cada um de nós. No corpo f ísico ela se encont ra
em est ado de lat ência no chacra básico
• Energia Taquiônica = a soma de t odas as out ras mais a sincronicidade cósmica (kundalini
armazenada e cent ralizada no f ront al).
Por isso as et apas do desenvolviment o de energia são as seguint es:
1. Transmut ação das Energias Vibracionais
2. Elevação e cent ralização da kundalini no f ront al
3. Conversão da kundalini em Energia Taquiônica at ravés do nosso pensament o
direcionado, vibrando na sincronia cósmica.
Para melhor ent endiment o da dinâmica dest a f reqüência energét ica, podemos dizer
que a nossa energia apresent a t rês polaridades dif erent es: posit iva, negat iva ou neut ra.
A energia de uma pessoa é algo part icular, sendo ident if icado como posit iva ou
negat iva para si mesma e devendo ser novament e ident if icada em cada pessoa, podendo
ser avaliada de modo dif erent e para cada uma. Assim, você pode t er energia posit iva para
você mesmo e, negat iva para seu irmão, e/ou vice-versa, ou posit iva ou negat iva para os
dois. Se a sua energia é negat iva para seu irmão, não signif ica obrigat oriament e que a dele
t ambém seja negat iva para você.
Para se ident if icar qual o t ipo de energia de uma pessoa, f az-se o t est e pelo t at o.
Toque nest a pessoa e perceba que sensação lhe t raz. Se f or uma sensação gost osa, de
at ração, se sent ir a pele quent e, a energia é posit iva para você. Se o t oque causar cert a
repulsa de pele, se sent ir um f ormigament o em sua mão ou se sent ir a pele f ria, a energia é
negat iva para você. Se você não sent ir nada pelo t oque ou pelo olhar, signif ica que a
energia é neut ra.
Energias Cont rárias — posit iva para um e negat iva para out ro — indicam uma
compat ibilidade energét ica. Segue-se a regra dos opost os que se at raem, pois est amos
f alando de energia. No caso do conhecido “amor à primeira vist a”, por exemplo, há que
exist ir est a compat ibilidade, senão não haverá at ração no primeiro encont ro ent re as duas
pessoas.
Energias Iguais se repelem ent ão num encont ro como est e você sent iria uma repulsa
pela out ra pessoa, cert a ant ipat ia, desconf iança ou algo menos agressivo. A at ração

soment e f ísica ent re duas pessoas requer energias iguais. Por uma pessoa que você sint a
amor ou prof undo carinho, supõe-se t er energia compat ível com a sua. (energias opost as).
Para o desenvolviment o de energias vibracionais é import ant e que a pessoa t enha
energia compat ível com a sua, pois ist o f acilit a enormement e um processo de energização,
a simples t ransmissão de energia ou mesmo de t elepat ia.
Uma energia, no ent ant o, pode ser alt erada. Para t ornar a energia de duas pessoas
compat íveis, pode-se proceder à inversão energét ica. Est a compat ibilidade pode ser
desejada, por exemplo, ent re o t erapeut a e seu pacient e, para f acilit ar os processos de
t rat ament o, ou ent re casais, para resolver divergências sérias.
Energias vibracionais são aquelas produzidas em rit mos hiper-acelerados, provindas de
várias f ont es, como est ímulos emocionais ou sexuais. Uma pessoa só t erá energias
vibracionais em seu corpo se t iver uma vida sexual at iva ou se capt a-las at ravés de
est ímulos emocionais.
As energias vibracionais podem ser posit ivas e negat ivas: as negat ivas seriam o medo,
a angúst ia, a depressão, o pânico, dor, saudade e as posit ivas seriam o sexo equilibrado, a
f elicidade, a paixão. Todas essas f ont es de energia podem ser convert idas em Energia
Vibracional At iva at ravés do comando ment al de cada indivíduo, ou seja, o desejo prof undo
e o direcionament o cert eiro dado pelo pensament o..
Out ras f ormas de se obt er energia vibracional são at ravés de exercícios de at uação
ment al e at ivações. Assim, a pessoa será a sua própria f ont e de energia, não precisando
capt ar energia do ext erior. Por isso invert emos o moviment o de rot ação dos chacras, para
não absorver energias negat ivas.
Energias Vibracionais At ivas: A energia sexual é at iva, pois ela t ranscende (f az vibrar
t odas as células e pot encializa a energia dessas células de f orma que a energia t ranscende
o seu campo e age no f ísico).
Todos os chacras produzem energia vibracional, mas soment e o básico produz energia
vibracional at iva.
Armazenament o da Energia Sexual: O sexo é o início da vida e a base de t oda nossa
energia, ou melhor, o processo pelo qual nossas f aculdades ment ais são ampliadas.
At ravés de sua prát ica podemos ampliar, acelerar e at é mesmo armazenar energias por um
t empo de at é t rês meses.
Durant e o at o sexual, nosso met abolismo sof re alt erações e passa a f uncionar em

rit mos acelerados. Todas as nossas células se agit am, podendo t ransmit ir ou receber
qualquer t ipo de inf ormação. Nosso subconscient e, a ment e e a energia f icam at ivados com
rit mo at é 300 vezes mais rápido e int enso que o est ado normal, f acilit ando a realização de
nossos desejos.
Vários grupos esot éricos t rabalham a energia sexual, eles puxam a energia at ravés da
coluna at é o Front al e a deixam ali. Para eles a regra é não t er orgasmo para não haver
desperdício de energia, pois t rabalham no ast ral e ext ra-f ísico porque est á dent ro do seu
campo, mas est amos numa t erceira dimensão e se t rabalharmos só o int erno (o seu campo)
os result ados se apresent arão limit ados. Para f azer com que nossas energias at uem em
nível ment al, bast a conhecer as t écnicas capazes de est imular nossas células a emit irem
vibrações mais elevadas, em nível de conscient e ext erior.
O orgasmo provoca a expansão da energia do Front al, ext eriorizando-a, porque só
assim acont ecerão realizações no campo f ísico. Se o indivíduo segurar o orgasmo, a
energia vibracional at iva não expandirá e ela não at uará no mundo f ísico.
Deve exist ir sempre af inidade ent re o casal, deve exist ir uma compat ibilidade ent re os
mesmos, com os dois pensando em objet ivos f inais comuns.
Aqueles que não possuem at ividade sexual devem exercit ar a energia vibracional at iva
at ravés de suas emoções, ao nível do seu subconscient e. O ef eit o é cerca de 20% mais
lent o que a energia sexual, mas consegue-se chegar ao mesmo objet ivo.
Se segurarmos a energia vibracional at iva, não t eremos at uação no mundo f ísico.
Soment e o básico f unciona aut omat icament e para a at ivação.
• RETER a energia sexual: Só t rabalha no ast ral, no seu próprio campo – ast ral ou ext ra –
f ísico.
• LIBERAR a energia sexual: Realizações no mundo f ísico – at uação no mundo f ísico.
O Chacra Básico gera Energia Vibracional At iva, o f ront al é o depósit o dela, e os out ros
chacras só produzem Energia Vibracional (não at iva).
Armazenament o da Energia Emocional: o mét odo para se obt er vibrações energét icas
em rit mos acelerados at ravés do sist ema emocional é t ão simples como o mét odo ant erior.
Os result ados nest as t écnicas básicas são prat icament e os mesmos, soment e o prazo de
armazenament o da energia será menor, de no máximo set e dias.
Todos nós t eremos condições de cont rolar nossas vont ades. Com isso, recordar um
f at o do passado que t enha causado boas ou más sensações, é muit o simples. Em f rações

de segundos os t razemos à t ona, como se f osse um f ilme em nossa t ela ment al. Dessa
f orma podemos f azer unia ret rospect iva dos f at os e at é mesmo sent ir um pouco das
emoções de t ais acont eciment os. Ist o não é dif ícil, bast a concent rar-se.
Também não é nada dif ícil criarmos em nossa ment e cenas de avent ura, apavorant es
ou mesmo erót icas. Mais f ácil ainda é criar as cenas procurando sent ir as emoções e
sensações. Para isso, é preciso sent ir realment e e desejar prof undament e que t ais
vibrações se t ransf ormem em energia para t odos os f ins e benef ícios, que se acumulem no
chacra f ront al para serem ut ilizadas onde e quando necessário. Assim nosso
subconscient e se encarregará de execut ar a ordem. Quando ist o acont ece, nosso sist ema
nervoso cent ral se alt era, provocando oscilações aceleradas em t odo nosso organismo.
Essas mudanças provocam a liberação de energias que f icam acumuladas, sem uso, em
nosso subconscient e.
Os est ímulos emocionais não precisam ser f ant asias ou recordações. Podemos ut ilizar
os acont eciment os diários que causam grandes emoções, como dor, paixão, ódio, angúst ia,
alegria e muit os out ros na hora que acont ecem, e desejarmos que sejam t ransf ormados em
energia e armazenados em nossas células.
Assim, de um acont eciment o banal, como bat er o dedo na port a da cozinha, você pode
ret irar energia para ser acumulada. As emoções podem ser boas ou ruins, não import a, pois
result arão em energia posit iva do mesmo modo. O poder est á em nosso querer e lembrese de que é preciso crer para ver.
Energia do Amor Puro
O Magnet ismo da Energia do Amor Puro/Uno o t orna a Energia da At ração
At ravés da Energia do Amor os universos são const ruídos, porque Nela est á codif icada
a Vont ade Divina da Manif est ação/Criação. Não se t rat a do amor humano que conhecemos
na Terra, porém Manif est ação da Consciência Divina que at ravés da sua Vont ade f az/cria as
diversas f ormas de manif est ações f ísicas para nelas experienciar.
A Luz oriunda do Amor Maior, que habit ualment e chamamos de Deus, vibra em t udo,
vibra por t odo o universo, em um const ant e criar e recriar, harmonicament e irradiada da Sua
vont ade.
Quando a energia se expressa como mat éria no mundo t ridimensional, o
ment al/pensament o é a “pont e” que a irradia, port ant o, a energia como mat éria é o
“ref lexo” de um out ro nível dimensional, ela “não é o real”. Real é o princípio
ment al/pensament o que se manif est a/ref let indo no f ísico. Com base nest a premissa, dizem

que “somos o que pensamos”. Podemos ampliar o cont ext o repet indo a f rase de um aut or
por nós desconhecido: “Toda Criação é ant es de t udo, o Pensament o de Deus”.
Ao t rilhar o Caminho da Luz devemos “nos deixar conduzir” pela Energia Neut ra do
Pensament o e “se imant ar” pela Energia Neut ra do Amor, que est á relacionada com as
part ículas subat ômicas da luz cont idas nas auras dos animais, dos veget ais e dos minerais
– port ant o, é vibrando nest a Freqüência, que somos capazes de int eragir com a mat éria e
nela realizar o que desejamos.
E, para sint onizar com a Vibração do Amor Universal ou Uno que é Neut ra, devemos
aprender polarizar a energia das emoções derivadas do inst int o primit ivo que vibram ao
nível dos chacras inf eriores e direcioná-la ao chacra f ront al, para que possamos com ela
nos pot encializar ment alment e e já na Freqüência do Pensament o que t ambém é neut ra,
t rilhar sem percalços o Caminho da Luz.
O Amor precisa de art iculações livres para circular
A idéia do amor como energia nos esclarece muit os conceit os e f enômenos que
conhecemos at ravés das religiões como milagres, êxt ase, est ado de graça, et c. É quando
ent endemos amor não como um sent iment o que exclui t ant as pessoas, pois só elege
poucos, mas como um campo inf init o, que inclui t ant os quant o se possa imaginar.
O amor sent iment o chega sem aviso, a pessoa não consegue localizar exat ament e
como ele começou, f oge ao seu cont role. Mas o amor energia surge int encionalment e, pois
é gerado pelo sujeit o at ravés de um est ado especial de complet a neut ralidade. Nest e caso
não é uma energia que se direciona, mas um ambient e energét ico que se cria, onde muit os
“milagres” podem acont ecer.
A condição neut ra dest a energia/ambient e coloca a pessoa em cont at o com planos
bem superiores ao plano ast ral e espirit ual, onde t ambém t est emunhamos f at os
surpreendent es e milagrosos. Qual a dif erença ent ão, já que t ambém o ast ral e o espirit ual
operam esses milagres? A dif erença é a int erf erência da emoção. Quando a emoção
int erf ere f icamos mais vulneráveis. No caso de uma operação de cura, por exemplo, a
emoção do Curador pode f azer com que a cura não acont eça e, muit as vezes, f az com que
o Curador absorva a energia doent e. O amor sent iment o, que quer ajudar, pode int erf erir no
próprio at o de ajuda. Por ist o é t ão dif ícil cuidar de pessoas com as quais t emos laços
af et ivos. É comum vermos mães que f rent e ao sof riment o do f ilho pedem para sent ir a dor
por ele – e muit as vezes são at endidas.
No ambient e da neut ralidade do amor/energia não há emoção, nem int erf erência do
est ado emocional do sujeit o. Também não há dúvidas, medos, ansiedade, julgament os,

preconceit os, crenças ou pref erências pessoais para int erf erir. A neut ralidade percorre
t odos os corpos: ment al, emocional e f ísico. A ação da pessoa no ambient e da neut ralidade
é rápida, f irme, objet iva, segura.
Amor Neut ro não t em polaridades (não é A nem B), ele t ranscende o “gost ar”/“não
gost ar” e, nest a Freqüência Neut ra, est amos abert os a t odas as f reqüências universais.
O amor precisa de art iculações livres para circular! Est a f rase t raduz os requisit os para
que a energia do amor possa ser gerada e propagada. São necessárias art iculações livres
em t odos os sent idos que est a palavra possa assumir. Primeirament e art iculações ment ais.
A ment e precisa est ar disponível, abert a para novas inf ormações, mesmo as que
aparent ement e são incompreensíveis. Algumas inf ormações podem ser incompreensíveis
para nós em sit uações normais, mas sob a inf luência do amor vamos assumir uma post ura
ment al compreensiva, acolhedora. Não exist e julgament o nest a f reqüência. Também não há
conf lit o ent re cert o e errado, just o ou injust o, et c. Na f reqüência do amor não há
polaridades. Ao cont rário, a energia do amor harmoniza polaridades, conf lit os int ernos que
exist am nas pessoas. Assim é import ant e sermos ment alment e f lexíveis e maleáveis o
suf icient e para f acilit ar o acesso ao plano do amor.
É f undament al ressalt ar que a ment e precisa est ar alert a, acelerada. Só assim poderá
ser acessado est e plano elevado. A ment e em est ado alf a t ende a deixar os processos
ment ais mais lent os, limit ando a percepção. O est ado alf a propicia a alt eração de
consciência, o est ado de t ranse, que pode levar a pessoa inclusive a ações inconscient es.
Muit as vezes o sist ema de crenças da pessoa impede que o amor circule, pois exist em
crenças que limit am a possibilidade de a pessoa desenvolver o seu pot encial de ação
sobre a própria vida. São pessoas que não t êm condição de assumir o pot encial divino de
realizar seu próprio milagre. O pensament o delas se encarrega de limit ar a ação, de
bloquear a energia do amor.
Também precisamos de art iculações emocionais livres para que o amor circule. Sem
medo, sem apego, sem sof riment o. No ambient e da neut ralidade f icamos sem essas
experiências que aliment am e f ort alecem o ego. O amor não circula e a pessoa cada vez
mais se conect a a experiências de não-amor.
É import ant e abrirmos um espaço para f alar do sof riment o. Há quem ache que o
sof riment o é inevit ável, mas inevit ável é a dor. A dor é real e t em um t empo def inido para
acont ecer. Já o sof riment o pode ser et ernizado se a pessoa assim quiser. Há pessoas que
marcam sua vida, seus dias, suas experiências com o sof riment o. O sof riment o passa a ser
a sua marca e em t udo e em t odos, elas encont ram mot ivos para ref orçar est a imagem.

A dor é inevit ável, mas o sof riment o é ilusão, pois é gerado pelo est ado de consciência
ult rapassando mesmo a mort e. Algumas pessoas criam no ast ral o ambient e de t revas,
onde elas se reúnem pela af inidade vibrat ória. Na verdade é um lugar ilusório, gerado pelas
ment es sem luz, comument e denominados por cert as religiões como Purgat ório e Inf erno.
As pessoas sof rem nest e cenário sem saber que f oram elas mesmas que criaram aquele
“palco”. Você escolhe se vai ou não sof rer depois que a dor passar. Dest a escolha é que
após experiências de ext rema dor, como a perda de ent es queridos, há pessoas que se
lançam em campanhas, criam ONGs, lideram moviment os para prevenir e amenizar a dor de
out ras pessoas.
Com art iculações emocionais livres, no ambient e da neut ralidade, a energia do amor
t raz a harmonia int erna, o equilíbrio e a t ranqüilidade para que os sent iment os e as
emoções sejam experiment ados sem ident if icações. O amor precisa de art iculações livres
para circular! O Medo, o apego, o ciúme, a raiva impedem a circulação de qualquer energia
quando nos ident if icamos com eles.
Finalment e, o corpo f ísico precisa de art iculações livres para o amor circular. A
f lexibilidade ment al precisa se ref let ir num corpo f ísico sem t ensões. A energia do amor
penet ra e permeia melhor o corpo f ísico quando est e est á saudável e sem bloqueios
energét icos. A rigidez t ant o ment al como emocional geram a rigidez/resist ência do corpo
f ísico. Para que o campo da neut ralidade se desenvolva, é necessário que t ambém não nos
ident if iquemos com o corpo f ísico. Também o corpo f ísico não pode dominar.
Na energia da neut ralidade, no ambient e do amor, nem o corpo f ísico, nem o emocional
nem o corpo ment al podem dominar a Essência do Ser. Ainda que, habit ando t odos eles, o
Ser precisa est ar livre para acessar a dimensão em que t udo é possível. Livre para at uar,
sem se ident if icar com nenhum dos corpos, o Ser pode comandar o pensament o para as
realizações necessárias, seja na sua vida ou de out ras pessoas. É cert o ou errado at uar na
vida de out ras pessoas? A própria dúvida elimina na origem a possibilidade de sucesso na
realização almejada. Se o out ro precisa e você pode f azer, não pode haver dúvida, nem sob
o aspect o moral, nem ét ico. Talvez alguém possa t er a dúvida sobre a má ut ilização dest a
energia, dest e ambient e de milagres. Porém é impossível a negat ividade sobreviver em
cont at o com a energia do amor. No ambient e do amor t oda negat ividade é neut ralizada e
só se realiza o que f or consoant e com o plano superior. No ambient e da neut ralidade não há
int enção, que direcione, mas ação, que realiza. A int enção já supõe uma qualidade –
posit iva ou negat iva. Há que se f azer o que é preciso – e est á f eit o.
O amor/ambient e neut raliza t ambém as ident if icações do Ego. Nesse est ado a pessoa
se percebe e t em plena consciência de quem é, mas ao mesmo t empo t ambém sent e e
percebe o out ro, ou out ros como se f osse cada um deles. É possível ent ão ajudar o out ro,

pois a pessoa usa a própria vont ade para ajudar o out ro na própria realização.
Por t udo que f oi expost o, concluímos que no ambient e neut ro do amor est á a
sabedoria maior, a f ont e de milagres, o curso normal da vida. Quando bloqueamos o f luxo,
vem a f rust ração, o medo, a culpa, a dúvida, a depressão, o pessimismo. O amor precisa de
art iculações livres para circular e quando nos ent regamos a est a energia a vida f lui
suavement e no sent ido da evolução e da f elicidade do Ser.
Harmonizar-se int ernament e para alcançar est e est ado de amor/neut ralidade não é
simples, mas é algo muit o f ácil quando se quer de verdade. Também não é f ácil mant er
est e est ado o t empo t odo, mas t ant o iniciar como mant er é result ado do exercício da
vont ade. Af ast ar-se de qualquer ident if icação parece um preço muit o alt o a pagar por est e
est ado, mas quando conseguimos ent endemos que é um invest iment o muit o pequeno em
relação aos benef ícios que podemos gerar.
Querer é o primeiro passo para criar o ambient e do amor. Dado o primeiro passo, é
preciso saber esperar que a energia seja gerada e ent ão aplicá-la da f orma que o moment o
pedir – depois é deixar a energia f luir, pois já não est amos no cont role e o amor precisa de
art iculações livres para circular.
Energia do Pensament o/Taquiônica
Energia derivada do poder ment al – f orça energét ica que armazenamos em nós – e
que, at ravés do direcionament o do nosso pensament o podemos f azê-la f luir além do nosso
campo energét ico, incidindo na mat éria.
Est amos f alando de uma f orma de energia que t odos os seres humanos t êm e que
pode produzir ef eit os e t ransf ormações na própria mat éria, nos próprios seres humanos e
no próprio Cosmo. Essas t ransf ormações são not adament e maiores nas pessoas dit as
paranormais. O próprio t ermo paranormal signif ica algo além do normal. Por ist o os
f enômenos paranormais são considerados anormais.
Torna-se necessário aperf eiçoar o conceit o ou def inição de energia. Para a f ísica,
energia é a capacidade de um sist ema produzir t rabalho. Sugerimos uma nova def inição
para o t ermo: “Energia é a capacidade de um sist ema produzir t rabalho e t ransf ormação.”
Porém, se para def inirmos energia, levarmos em consideração a sua f ont e de origem e
ampliarmos nossa visão para além da mat éria, alcançando pat amares cósmicos, veremos
que t udo se origina de uma única f ont e e, que est a Font e Única é Conscient e e Irradiant e,
emit indo de si mesma, t odas as out ras f ormas de energia..
Dent ro dest e novo conceit o, poderemos verif icar t ransf ormações da mat éria at ravés
da f orça do pensament o direcionado por uma consciência. Como ist o parece absurdo para

alguns cient ist as, a primeira def inição ant erior é para eles, suf icient e e perf eit a. Por est a
razão, pessoas ligadas às prof issões cient íf icas não consideram o pensament o uma
energia. Elas nunca const at aram o pensament o produzindo t rabalho, e nem t ampouco
observam a ação da “consciência” que, direciona/comanda o pensament o. Mas o
pensament o direcionado pela vont ade de uma pessoa pode modif icar os objet os, as
coisas, a mat éria e at é os acont eciment os. A Física Quânt ica t em est udado muit o est e
f enômeno.
De f at o, a energia sempre t ransf ormou a mat éria. O calor, que é energia, propicia a
realização de cert as reações químicas t ransf ormando subst âncias em out ras. O calor pode
crist alizar e reorganizar át omos e moléculas, modif icando suas est rut uras e suas
caract eríst icas. O diamant e e a graf it a são isômeros, pois t êm a mesma composição
at ômica, porém est rut uras int ernas dif erent es. O diamant e f oi t ransf ormado at ravés do
calor e pressão.
A energia at ômica irradia raios alf as, bet as e gamas t ransf ormando out ros át omos em
isót opos. Poderíamos cit ar out ros exemplos de t ransf ormações, mas não é necessário. De
cert a f orma a t ransf ormação é t ambém um t rabalho.
Muit as experiências são realizadas no mundo ut ilizando a energia do pensament o que
t em a velocidade vint e e set e vezes a da luz. Mensagens são enviadas, objet os são
deslocados, met ais são ent ort ados e mat érias são criadas. Trat a-se de uma energia capaz
de at ravessar a própria mat éria sem ser barrada e af et ando soment e o alvo escolhido.
Essa energia não é absorvida pelos corpos ao longo do caminho. Por ist o ela não se perde
– por ist o é f ant ást ica e especial – é assim que ela passa quase que despercebida. Como
podemos not ar, essa energia é gerada pelo ser humano – é por est e mot ivo que devemos
est udá-la.
Como se t rat a de uma f orça pouco conhecida, est e assunt o é ainda experiment al e
vist o por muit a gent e como ciência suspeit a. Chegou o moment o de mudança. As nossas
crenças devem ser dinâmicas, mudando de acordo com a evolução. Tudo que sabemos são
f ragment os da Verdade. Ninguém conhece t oda a Verdade. Ela se revela aos poucos. Na
proporção que ampliamos nossos conheciment os, maiores serão as dúvidas e os
quest ionament os. A evolução é uma escolha que f azemos. A evolução é decorrent e da
conscient ização. Assim não podemos ignorar o poder do pensament o.
Essa energia sempre est eve present e na hist ória da humanidade. Descobert a e
ut ilizada na At lânt ida, seu conheciment o f oi herdado pelo sábio Imot hep no ant igo Egit o, e
desde ent ão, seu uso f icou recluso às prát icas dos ocult ist as e Iniciados.
Imot hep f oi t ambém o primeiro f ilósof o da hist ória da humanidade. Dedicou-se a
analisar conceit os f undament ais como espaço, t empo, volume, a nat ureza das doenças, a

exist ência de Deus e a imort alidade. Ast rônomo e ast rólogo, ele criou o primeiro regist ro
sist emát ico da abóbada celest e deixando-nos os primeiros mapas das const elações.
Demonst rou o seu conheciment o dos equinócios ao usar as mudanças de Era para
det erminar as et apas da revelação no desenvolviment o espirit ual da civilização egípcia. No
ent ant o, f oram as suas qualidades como médico que o convert eram em um semideus.
Imot hep t ambém é conhecido pelos nomes Esculápio (gregos) e Hermes Trismegist rus.
Imot hep mist urava a magia com a medicina. Suas f órmulas e remédios est ão cheios de
rezas e encant ament os, pois ele acredit ava que a medicina não curaria sem que recebesse
poder at ravés da energia da palavra.
Seus t ext os e ensinament os passaram secret ament e de geração em geração durant e
milênios. Os gregos os chamavam de princípios hermét icos. Ent re os diversos t ext os
deixados por Imot hep, um deles Caibalion f ala dos set e princípios f undament ais do
Universo. Nest e t ext o af irma que o Universo exist e na ment e de Deus. Que cada homem é
único com seus pensament os e com capacidade de pensar individualment e e que a
realidade é um grande sist ema onde t odas as coisas t êm consciência e est ão int erligadas.
Foi Imot hep que det erminou a localização onde se const ruiria a pirâmide de Saqqara
para as suas mist eriosas f inalidades. Est á sit uada na área ent re 31 e 32 graus de longit ude
Lest e e 29 e 30 graus de lat it ude Nort e. A única área no Egit o onde se const ruiriam
pirâmides nos próximos 400 anos. Quat orze quilômet ros ao sul do Cairo e ao lado de
Memphis, a desaparecida capit al do Egit o. Saqqara f ica sobre um dos nódulos principais da
rede elet romagnét ica do planet a onde se pode melhor ut ilizar a energia t elúrica para f azer
vibrar uma grande massa de pedra. Nest e pont o a at mosf era est á carregada com 500V/-m².
Cinco vezes o normal. É um pont o de poder no planet a que aument a os ef eit os da pirâmide
que Imot hep const ruiu. Est a localização era f undament al para que a pirâmide operasse
como um condensador elét rico que capt ava, como uma ant ena, a energia posit iva da
at mosf era nos crist ais de quart zo dos azulejos de granit o que a revest iam ext ernament e.
A plant a de t odo o complexo parece um processador cent ral de um comput ador.
Saqqara f oi a primeira experiência com a f ormal piramidal para aplicar e aperf eiçoar uma
t ecnologia quânt ica cujo objet ivo era acelerar o aperf eiçoament o espirit ual dos discípulos
da Escola de Mist érios do Olho de Hórus. A part ir de Saqqara, f oram const ruídas diversas
pirâmides no Egit o, culminando com a grande pirâmide de Quéops. Est as eram máquinas
com o objet ivo de produzir colunas est acionárias de energia que permit iam elevar a
f reqüência de vibração dos iniciados. Isso aument ava a energia vit al, o poder ment al e
despert ava novos sent idos t ais como a t elepat ia e a sensibilidade para perceber a aura de
out ros indivíduos. Permit ia que a consciência se posicionasse acima do t empo e
percebesse a cadeia de reencarnações já vividas.
At ravés da t ecnologia ut ilizada em Saqqara f oi possível aument ar a f reqüência de

vibração dos iniciados, acelerando a sua evolução espirit ual. Permit iu aos discípulos de
Imot hep verif icar a exist ência de out ras dimensões, cont at arem seres nest as dimensões e
receber inf ormações de out ras dimensões.
Saqqara produzia energia t aquiônica, a energia de maior f reqüência e vibração do
Universo. Est a energia é neut ra e se compõe de pares de part ículas que por t erem cargas
elét ricas cont rárias se anulam e se equilibram. Por serem neut ras, não sof rem resist ência e
se movem vint e e set e vezes mais rápidas do que a luz. É a energia do pensament o que
vibra na alt a f reqüência do amor.
Vibrando nest a f reqüência, a ment e pode dirigir a energia t aquiônica – energia do
pensament o, para elevar a energia vit al dos doent es realizando curas f ant ást icas e at é
salvando-os da mort e. Todas as coisas e seres do Universo vibram com f reqüências
dif erent es dependendo do

seu nível de

evolução. Saqqara gerava um campo

elet romagnét ico elevado e sons que vibravam em dif erent es f reqüências. Sua f orma e
arquit et ura produziam e capt avam energia. Emparelhava as part ículas elét ricas
convert endo-as em uma coluna ondulat ória est acionária de energia t aquiônica.
A pirâmide produzia diversas f reqüências permit indo que discípulos com dif erent es
níveis de evolução pudessem ent rar em sint onia e vibrar com uma f reqüência mais elevada
que a que t inha no moment o. Ist o pot encializa seus níveis de energia vit al, sua aura ou seu
campo elet romagnét ico pessoal. Simult aneament e recebiam uma preparação int ensa que,
após os seus vint e e um anos de vida, permit ia-lhes elevar sua consciência às dimensões
superiores da realidade. Ao manipularem, em seu int erior, nível superior de energia vit al na
f reqüência da vibração do amor surge a t elepat ia e se adquire sensibilidade para perceber
a musica das esf eras, a dança das part ículas subat ômicas que f ormam a aura, o campo
elet romagnét ico que cada ser humano produz em t orno do corpo.
Saqqara acelerava est e processo de evolução espirit ual, pois permit ia que os
indivíduos experiment assem t emporariament e um aument o gradual na sua f reqüência
vibrat ória. At ravés da medit ação e inf ormação para viver em paz e harmonia, respeit ando
t udo que exist e ao compreender que t udo est á vivo e int er-relacionado, a f reqüência de
vibração experiment ada se t ornava permanent e.
Os discípulos mais evoluídos, que mant inham mais alt o nível de vibração, podiam
moviment ar sua consciência no t empo e no espaço e ver a corrent e de reencarnações que
lhes permit iu chegar ao seu nível at ual. Podia ver e perceber realidades além da t erceira
dimensão. Ao const at ar est as realidades, Imot hep pode enunciar no Caibalion que “como é
em cima, é em baixo”, que exist e uma correspondência ent re os diversos planos da
realidade. O plano f ísico, o mais evident e aos nossos limit ados sent idos, pode ser
analisado para descobrir verdades sobre os out ros planos da realidade que não

percebemos.
A energia t aquiônica da pirâmide elevava a f reqüência de vibração e encurt ava a
longit ude das ondas cerebrais, amplif icando o poder ment al e o campo elet romagnét ico, a
aura, dos seres humanos. Isso permit iu que os iniciados chegassem a níveis superiores do
Universo, podendo comprovar a exist ência de novas realidades, dados segurança a t oda a
sociedade.
Ao sint onizar-se na f reqüência de seres mais evoluídos, podiam est abelecer
comunicação e receber inf ormações. Saqqara f oi o primeiro cent ro de comunicação com as
dimensões superiores. As pirâmides possuem uma t ecnologia quânt ica que começamos a
descobrir agora, uma t ecnologia herdada pelos Egípcios da desaparecida civilização
At lant e. Saqqara é a amost ra incompreendida de uma t ecnologia com a qual nem sequer
sonhamos e que apenas começamos a vislumbrar. Tecnologia cont rolada pela consciência
e dirigida a evolução espirit ual de t odo o povo.
Sendo a energia t aquiônica a energia do pensament o, ela é capaz de produzir ef eit os,
alt erações e modif icações na mat éria. Esse assunt o era mal conhecido pela ciência do
passado, porque não era suf icient ement e desenvolvida e aparelhada para chegar à
conclusão que t emos hoje.
A oração t ão prat icada por diversas religiões é na verdade a energia t aquiônica em
ação. O próprio nome já diz: oração – ora da ação. A f orça do pensament o direcionada pela
vont ade de quem est á orando é a energia capaz de produzir o ef eit o desejado. A ciência já
const at ou mudanças nos crist ais de água quando a oração t em por objet ivo/int enção,
af et ar a água.
Na verdade, a f orça da oração não est á mesmo nas palavras e sim no pensament o
direcionado. As palavras t êm a magia de impressionar quem est á orando no sent ido de
desencadear a f é (que nada mais é do que concent ração da ment e) e conseqüent ement e a
energia t aquiônica direcionada ao alvo. Na realidade, o ef eit o é causado pelo pensament o
cuja f orça provém de nossa ment e. Também já f oi verif icado que a f orça do pensament o,
que é uma vibração, é t ant o maior quant o maior f or nossa emoção. Assim, sit uações
simuladas ment alment e geram maior energia t aquiônica.
Essa energia ment al é capaz de produzir variados ef eit os, podendo t ransf ormar
objet os e pessoas. A f ot o Kirlian é uma das maneiras de const at ar os ef eit os do
pensament o direcionados para cert os objet ivos. Experiências comprovaram que orações
direcionadas para comidas e remédios causaram mudanças em suas auras, alt erando suas
polaridades.
No campo da medicina, os médicos est ão const at ando cada vez mais a import ância da

oração como ajuda paralela ao t rat ament o. Também f oram verif icadas int erf erências
ment ais nos encef alogramas causadas pelas ment es das pessoas próximas alt erando o
result ado desejado. Não f oi por acaso que Jesus disse que o “o homem pode pecar pelo
pensament o”.
Todo pensament o quando repet ido acaba criando “f orma-pensament o” que age como
um molde para que no campo da mat éria venha acont ecer sua realização. Esse assunt o é às
vezes mal explicado porque caiu no uso popular, servindo a diversos int eresses.
Quando imaginamos uma cena, já est amos criando uma realidade que ainda é invisível
para os nossos sent idos comuns. Por ist o é dit o que quando queremos alcançar um
objet ivo na vida “o Universo conspira a nosso f avor”. Mas normalment e a pessoa não
acredit a nest a possibilidade porque já est á condicionada a um sist ema de crenças que
bloqueia seu pensament o, impedindo a ação da energia t aquiônica.
É evident e que nosso pensament o não t em esse poder t ão inst ant âneo, e nem poderia
t er, pois poderíamos produzir mais dest ruição do que const rução. Essa sit uação é própria
da nossa condição planet ária de t erceira dimensão. A demora em conseguir esses ef eit os
desejados é benéf ica no sent ido de evit ar desast res. O nosso pensament o ainda não é
t reinado suf icient ement e para alcançar sat isf at oriament e est e poder.
A ciência convencional já est á se aproximando dest a realidade. Muit os f enômenos
acont ecidos no Universo f icam sem explicação quando ut ilizamos os padrões cient íf icos
conhecidos por nós. A f ísica quânt ica é o reino das possibilidades. Os cient ist as de ment e
mais abert a est ão pesquisando esse novo ramo da f ísica, na t ent at iva de compreender
t odos os f enômenos do Universo. Essa procura f oi ocasionada pela descobert a da
int erf erência do pensament o na mat éria. Os pesquisadores est ão procurando ent ender
porque o elét ron aparece às vezes como part ícula e às vezes como onda. Na verdade, o
elét ron est á apenas mudando de dimensão pela ação t aquiônica de uma pessoa. Como nós
vivemos apenas em uma realidade, não conseguimos ver o elét ron quando passa para out ra
dimensão. Est a é a causa do espant o dos cient ist as que ainda não admit iram a exist ência
de mundos paralelos.
Pouco a pouco, as pesquisas est ão caminhando para admit ir a exist ência de uma
subst ância quânt ica, capaz de realizar f enômenos ant es t idos como milagres. Assim muit os
f enômenos míst icos t erão uma explicação cient íf ica, o que coloca a ciência int imament e
relacionada com Deus. Para t ant o é necessário um padrão ment al acelerado e o próprio
cot idiano nos impõe est a aceleração
Pelo que f oi demonst rado, as f ormas-pensament o só podem se mat erializar se o
int eressado persist ir na mesma idéia. Quando Jesus disse para os apóst olos “Vós sois
deuses” – ele queria dizer que o ser humano t em essa possibilidade – só que ela est ava

adormecida dent ro de cada um pela f alt a de crença em si mesmo. Essa é uma descobert a
t ransf ormacional que levará o ser humano a uma nova exist ência.
Energias que podemos manipular
Cores e f reqüências
A energia da f reqüência de cor vermelha/Kundalini é t rabalhada para a obt enção de
f enômenos f ísicos e para direcionar os desejos da pessoa, concret izando-os na t erceira
dimensão.
A f reqüência da t erceira dimensão est á na energia da cor vermelha, de Kundalini.
Durant e muit os anos, o grupo de est udos do Projet o Port al t rabalhou a energia da
f reqüência vermelha acumulando-a no chacra f ront al, para t ornar t udo possível na t erceira
dimensão.
A part ir da manipulação corret a da f reqüência vermelha, a energia psicocinét ica, é
possível manipular out ros níveis de f reqüências, porque o objet ivo evolut ivo é cada vez
mais acessar níveis superiores de vibração em t empo hábil.
Levando em consideração as nossas ondas cerebrais, a f reqüência vermelha
represent a o máximo em t ermos de elevação ment al, porque ela é a f usão/t ransf ormação
das energias emocionais e sexuais em energia vibracional. Soment e após manipular com
perf eição a f reqüência vermelha, é possível a obt enção e manipulação de f reqüências
como a da cor prat a. A energia vermelha deixa o prat icant e habilit ado para produzir e
manipular a f reqüência prat a.
A f reqüência vermelha/Kundalini é que nos possibilit a o cont at o f ísico com seres de
out ras dimensões. Ent ret ant o, a cor prat a deve ser produzida sem a at ivação da kundalini,
porque permit e conf erir se o prat icant e est á iniciando a manipulação das Leis Universais.
Soment e a cor prat a permit e a int eração na vibração da quint a dimensão porque ela é que
permit e a abert ura de port ais, manif est ações ext ra-f ísicas, int eração com níveis
superiores, et c.
Out ras f reqüências t ambém são t rabalhadas, como a violet a, a dourada, a verde, cada
uma em seu pat amar de at uação.
A dourada permit e manipular a mediunidade, realizar psicograf ias, t ranscominicação,
et c.
Já a f reqüência lilás possibilit a t ransmut ações, t ransf igurações, bilocação,
f luorescência e comunicação com os seres ascencionados.

Finalment e a f reqüência verde t rabalha a saúde f ísica, ment al, e espirit ual, bloqueando
t odos os problemas psicossomát icos. Para cada sit uação é possível gerar uma f reqüência
que nos f acilit a a solução de um det erminado problema.
A manipulação das diversas f reqüências e, port ant o, das Leis Universais, nos
possibilit a o equilíbrio ent re os planos ment al, ast ral e espirit ual.
No plano ment al t emos a ment e como f ont e de energia psíquica e int elect ual, espírit o,
int elect o, capacidade de compreender e de criar, imaginação, int enção. Já no plano ast ral
t emos est ado de espírit o, disposição, humor, “supost a” inf luência que um ambient e ou um
lugar exerce sobre alguém ou uma coisa exerce sobre out ra. Finalment e, no plano espirit ual
t emos coisas não mat eriais, em oposição ao corpo. Espírit o, a part e não mat erial do corpo
humano.
Os Chacras
Os chacras são cent ros ou vórt ices de energia localizados em pont os est rat égicos de
nosso corpo bioplasmát ico (corpo et érico), t êm a f orma de um pires, são côncavos e com
moviment o girat ório.
Chamam-se cent ros de energia aos pont os de capt ação ou desprendiment o de
energia.
Do mesmo modo que no corpo f ísico há órgãos vit ais e órgãos de import ância menor, o
corpo bioplasmát ico apresent a chacras maiores e menores. Os chacras maiores são
pont os de energia com cerca de 7 a 10 cm de diâmet ro. Os chacras menores t êm ent re 2,5
a 5 cm. Possuem f unções import ant es e variadas, t ais como:
• Absorver, digerir e dist ribuir energia às dif erent es regiões do organismo.
• Cont rolar o f uncionament o adequado de cada órgão e do corpo f ísico como um t odo. Por
exemplo, se uma glândula é cont rolada e energizada por um det erminado chacra, ela pode
ser est imulada ou inibida pelo cont role ou manipulação desse mesmo chacra.
• Desenvolver cert as f aculdades psíquicas da pessoa, at ravés de sua at ivação ou inibição
por um chacra específ ico.
Chacras principais
Algumas lit erat uras cit am a exist ência aproximada de 10 milhões de chacras, como se
cada poro de nosso corpo f osse um chacra, mas, para ef eit os energét icos, são t rabalhados
os set e chacras principais e mais conhecidos, assim como sua área do corpo f ísico
correspondent e.
Vejamos a seguir os chacras que t rabalhamos t ambém suas correlações e localização:

Coronário – Vem da palavra coroa, localizado no t opo da cabeça, no crânio. Est á
relacionado ao cérebro e a energia absorvida por esse chacra é expandida para a coluna
vert ebral at ingindo t odo o sist ema nervoso cent ral e o sist ema de comando das at ividades
cerebrais e nervosas. Responsável pela energia e cont role do cérebro e glândula pineal, o
chacra coronário não est á sendo t rabalhado no moment o, pois ele f ica “neut ralizado”
aut omat icament e, quando na pessoa é at ivada a sua energia vibracional.
Quando o coronário é “neut ralizado”, a pessoa cria a sua própria energia, não
dependendo do Cosmos, at uando de f orma mais int ensa, mais diret a, como no processo da
aut o cura. Port ant o, é pela neut ralização do coronário, que se eleva a vibração da energia
ment al, expandindo o campo áurico pessoa, pois ela t em que f icar com a sua f reqüência
vibracional bem at ivada, para se prot eger das t ransf ormações do planet a e passar
incólume pelo cint urão de f ót ons.
Ao se “f echar” o coronário, é para que se f aça o desbloqueio ment al, podendo ent ão, a
pessoa gerar a sua própria energia ment al, sem out ras int erf erências.
Front al – Est á localizado na região f ront al (ent re os supercílios). É responsável por
t odas as f unções da ment e humana, inclusive a clarividência.
Energiza e cont rola a glândula pit uit ária (hipóf ise), os olhos, ouvidos, nariz e o cérebro.
Por t udo ist o, ele é import ant e na vida mat erial.
Hoje em dia é o chacra mais import ant e porque ele f unciona como um depósit o de
energia vibracional at iva produzida pelo básico, servindo t ambém para projet ar essa
energia para o mundo f ísico e dessa f orma at uar conf orme a sua programação.
Laríngeo – Est á localizado na laringe (base da gargant a), é responsável pela emissão
dos sons e comunicação. Energiza e cont rola as glândulas t ireóides e parat ireóides, além
da gargant a, laringe e f aringe. Ele t rabalha com t odo o sist ema imunológico do corpo
humano. O laríngeo est á associado à ansiedade, à compulsão e ao desequilíbrio da f unção
hormonal da t ireóide, nas mulheres.
Cardíaco: Localiza-se na alt ura do coração, no cent ro do peit o e é responsável pelas
f unções respirat órias e circulat órias; pulmões e coração. A glândula correspondent e é o
Timo. Quando em desequilíbrio, pode gerar paixão obsessiva, ódio, mágoa, art érias do
coração e pressão alt a. Diret ament e ele não é t rabalhado em energizações e aut o-cura,
mas é t rabalhado quando se t rabalha a energia sexual.
Plexo Solar – Localizado na região cent ral do peit o, na área vazia, ent re as cost elas, na
alt ura do início do est ômago (acima do umbigo). Energiza e cont rola o pâncreas, o f ígado, o
est ômago, o int est ino grosso, o apêndice, o diaf ragma e at é cert o pont o o int est ino

delgado, os pulmões e o coração. Cont rola ainda a t emperat ura do corpo, as emoções e a
part e hormonal. É o cent ro de dist ribuição de energia. Divide o corpo em dois, t odos os
meridianos passam pelo plexo solar. Quem já f ez cirurgia no abdome, t em mais t endência a
sent ir medo, angúst ia, t rist eza, excesso de t imidez e como conseqüência doenças como
câncer, alergias, et c..
Umbilical – Sit ua-se no umbigo. Cont rola e energiza a part e inf erior do int est ino grosso,
o int est ino delgado, as glândulas supra-renais e o apêndice. Af et a a vit alidade geral da
pessoa. Acelera qualquer processo que queira, pois acelera t odos os meridianos. Sua
principal f unção: é o único chacra que acelera nosso campo vibracional. É o único que
t rabalha com a coluna, quem t em problema de coluna não adiant a energizá-la, deve-se
energizar o umbilical (uma mão no umbigo e out ra na coluna).
Devemos acelerar o umbilical para:
• Facilit ar os cont at os
• Acelerar o processo de aut o-cura.
• Acelera o campo vibracional do indivíduo expandindo a sua aura.
O umbilical é o único que podemos acelerar t ant o no sent ido horário como no ant ihorário, dessas duas f ormas ele acelera t odo o nosso campo vibracional.
Básico – Localizado na região pubiana, cont rola e energiza os órgãos sexuais, a bexiga
e as pernas. Const it ui o cent ro inf erior do corpo ou do cent ro da criação f ísica. Energia
vibracional, paranormalidade (responsável pelos ef eit os f ísicos), dá o rit mo acelerado da
nossa ment e. A Cor vermelha indica saúde f ísica, quant o mais sua ment e est iver acelerada,
mais vermelha será a cor dest e chacra.
Sempre que est ivermos f azendo algum f enômeno (uso da energia vibracional), t odos
os chacras est arão vermelhos, pois nest e moment o est ará havendo uma alt eração nos
circuit os cerebrais.
Se a pessoa t em um bloqueio no básico devido ao mau uso da energia sexual, isso
pode provocar o bloqueio de t odos os out ros chacras, e como conseqüência pode
engordar ou emagrecer em excesso, f icar super irrit ada, depressiva, com zumbido no
ouvido. Além disso, t odos os meridianos são bloqueados e a pessoa começa a t er uma
decadência em t odos os sent idos. Ist o porque a energia não f luirá at é o chacra Front al de
f orma ef et iva, pois, ela se perderá, esvaindo-se nos chacras que est ão bloqueados.
Soment e o chacra básico produz Energia Vibracional At iva, que pode ser ut ilizada para
t odos os f ins como:
• Projet os de vida mat erial como ganhar dinheiro.
• Tirar bloqueios.

• Desenvolver ef eit os psicocinét icos ou t elecinét icos.
• Despert ar lembranças, não só suas, mas t ambém de out ras pessoas (As lembranças vêm
em f orma de int uição, sensação, emoções).
• Provocar mudanças met abólicas: Quando a pessoa at iva a Energia Vibracional, as suas
junt as se dilat am, as mãos est alam, assim como pés, pescoço, e essa separação das
art iculações aparece nas radiograf ias. A pessoa pode provocar mudanças met abólicas em
qualquer part e do seu corpo para curar as células.
• Inversão de polaridade.
• Aut o-ajuda.
• Manipular a polaridade posit iva quando a pessoa se encont ra na 6ª lâmina do est ágio
evolut ivo.
Chacras das mãos – Localizados na região cent ral das palmas das mãos.
Caract erizados por est arem numa região t erminal do corpo, denot am pont o de ent rada ou
escape de energia. São os chacras de at ivação mais f ácil e seguro, sendo que sua at ivação
permit e o desenvolviment o da capacidade de sent ir energias sut is e t ambém de sent ir a
aura. Manipulação energét ica.
Cada um desses chacras principais t em seu correspondent e na região dorsal do corpo,
exat ament e na mesma direção do chacra principal, excet o o coronário. São chamados pelo
mesmo nome do chacra, acrescent ando-se o t ermo dorsal, por exemplo, chacra dorsal do
plexo solar.
Qualquer desest abilização nest es chacras provoca um desequilíbrio energét ico e
emocional e pode ainda desest abilizar a aura.
Os chacras que mais desprendem energia são os que ref let em o emocional, ou seja, o
plexo solar e o umbilical.
Os olhos e ouvidos são os cent ros mais lent os de se curar. O aparelho digest ivo est á
relacionado energet icament e com os chacras do plexo e do umbilical.
Quando se procede a uma energização, deve-se f azê-lo colocando a mão direit a no
chacra da f rent e e a esquerda no dorsal correspondent e. Para a energia vibracional agir é
necessário at ivar os chacras, com qualquer exercício de at ivação.
Porque Devemos Girar os Chacras no Sent ido Ant i-horário
O planet a Terra gira no sent ido ant i-horário em t orno do sol e o sist ema solar em
relação ao sol cent ral t ambém (leva aproximadament e 25.860 anos para dar uma volt a
complet a). Ent ão porque nós vamos vibrar cont ra a nat ureza?
Ant es de 1971, pela energia espirit ual que prevalecia na Terra, ant es da Era de Aquário,

se f osse horário ajudava porque era o Ciclo da Noit e Cósmica. Em out ubro de 1999,
começou o Ciclo do Dia Cósmico, mas como em 1971 Asht ar Sheran assumiu a missão de
t rabalhar e prot eger a t odos, com isso ocorreu a mudança de horário para ant i-horário, pois
não est amos mais t rabalhando com o plano espirit ual (no plano espirit ual não
conseguiremos t ransmut ar). Os espírit os não conseguem int eragir na mat éria (derrubar
objet os).
Jesus Crist o f oi o maior na paranormalidade, espirit ualidade, conheciment o ment al e
ast ral, e os mensageiros de Deus realizavam f enômenos (água em vinho, et c.), porque eles
t rabalharam o ment al e não o espirit ual. Nós f omos condicionados pelas lideranças
mundiais a t er uma inf ormação posit iva soment e no nível espirit ual, porque assim não
chegamos a lugar algum, a não ser cont inuarmos escravos do sist ema mundial.
Nosso t rabalho é nos libert ar dessa prisão ment al e para isso t emos que acompanhar a
nat ureza, a sincronicidade cósmica, ou seja, t udo ant i-horário, caso cont rário vamos morrer
e reencarnar sucessivament e…
Os t rês Chacras Principais são: CHACRA FRONTAL, CHACRA UMBILICAL, CHACRA
BÁSICO.
Fechar os chacras e invert er os chacras é dif erent e
Para f echar você t em que girar o chacra no sent ido ant i-horário, t ocando-o (encost ar a
mão no corpo) e para invert er não é preciso t ocar, bast a f azer a t écnica cerca de 3 a 4 cm
próximo da pele (int erage na t erceira camada da aura).
Quando f echamos os chacras não emanamos e nem puxamos energia e quando
invert emos os chacras nós emanamos e puxamos energia, mas há uma inversão: se
puxamos energia negat iva, ela é t ransf ormada em posit iva; se emanamos negat iva, é
t ransf ormada em posit iva e a energia posit iva se mant ém.
Se você f echa os chacras você f ica rest rit o ao seu campo, mas t rabalha a energia dos
out ros próximos a você (est abiliza).
É necessário at ivar os chacras para a energia vibracional at iva agir (qualquer exercício
de at ivação: GNA, glândulas, et c.); soment e o básico é aut omát ico para a at ivação.
• FECHAR os Chacras: Tocar na pele, não emana nem puxa, só t rabalha a energia da pessoa
(est abiliza), “aut o-suf icient e” de energia.
• INVERTER os Chacras: Pode f azer próximo da pele, emana e puxa energia, se puxa
negat ivo, t ransf orma em posit ivo, e só emana em posit ivo (só no plexo).
A AURA

Nosso corpo mediant e um moviment o celular const ant e apresent a um t ipo de microvibração que irradia de uma f orma muit o sut il um t ipo de luminosidade. Essa luminosidade
est aria maior ou menor, de acordo com o est ado de relaxament o/st ress, saúde/doença,
variações do humor, est ados de alegria/depressão.
Muit as pessoas na hist oria da humanidade descreveram a “AURA”, result ando na
popularização da auréola dourada ao redor da cabeça dos sant os, represent ando sua
pureza, e iluminação int erior.
A Aura é um corpo energét ico em volt a do nosso corpo f ísico, um corpo bioplasmát ico
ou perispírit o. Digamos que seja uma energia, uma luz que envolve nosso corpo. Qualquer
alt eração nesse campo energét ico alt era nosso met abolismo, somat izando doenças.
Ela pode most rar um diagnóst ico da pessoa. Alt erações ou mudanças de cor podem
regist rar problemas emocionais, ment ais ou f ísicos. Se a aura t iver oscilações, se est iver
int errompida ou despedaçada, quer dizer que a pessoa est á perdendo a energia vit al. É
necessário ent ão est abilizá-la at ravés da energização dos Chakras, rest abelecendo seu
padrão. Qualquer pessoa pode se est abilizar ou equilibrar out ra pessoa.
Essa luz de nosso corpo pode ser vist a a olho nu, at ravés de t écnicas, ou at ravés das
f ot os Kirlian, f eit as com máquinas adapt adas para esse f im.
Camadas da Aura
Nossa aura t em set e camadas, cada uma ligada a uma glândula e a cert as f unções do
organismo. As f unções das camadas podem mudar conf orme os ciclos da Terra
(Ressonância de Schumann). Normalment e, cada camada varia de um a t rês cent ímet ros,
conf orme a evolução. Acima de t rês cm a pessoa est á em um ót imo grau evolut ivo.
As primeiras seis camadas f ormam a aura int erna e a sét ima camada é a aura ext erna. A
seguir est ão list adas as set e camadas:
1 – Emocional
2 – Ast ral
3 – Físico
4 – Ext ra-f ísico
5 – Campo Magnét ico
6 – Polaridades
7 – Transmut ação
As camadas da aura combinam muit o com a nossa realidade. Nós nos incomodamos
muit o com as out ras pessoas, sempre nos comparando aos demais e, muit as vezes, nos
indagamos porque f ulano é mais isso ou aquilo e eu não? Não podemos jamais pensar

dessa maneira. A humildade e a compreensão no sent ido posit ivo devem prevalecer. Ist o
est á ligado à 1a camada da aura, que é o emocional. Se est a camada não est iver
equilibrada, não será f eit o nenhum t rabalho, como a mat erialização de pedra, crist al,
perf ume. Nada disso acont ece, porque se não houver o equilíbrio emocional, não ocorre o
cont role da energia (não podemos sair da f aixa de t olerância). Principalment e na alquimia e
na cura.
A 1a Camada – O Emocional: Est á ligada à t ireóide (ansiedade, compulsividade) e ao
emocional. É import ant e o equilíbrio dela para recebermos os benef ícios dos Seres. Por
exemplo, no caso da pessoa que est á doent e e que a medicina já não pode solucionar, e a
nossa energização não at ua mais com int ensidade, a única esperança seria a ajuda dos
seres, com a t ecnologia que eles t em.
A 2a Camada – O Ast ral: Est á ligada às amígdalas, à projeção ast ral, aos sent idos e
capt a a f reqüência espirit ual. Temos muit a ligação ast ral e espirit ual, porque nós f omos
condicionados a t er ligação f ort e com as f ilosof ias, as linhas religiosas. No ent ant o, elas
ajudam por um lado, mas por out ro, quando chegamos a um pat amar X, não conseguimos
dar o passo f inal. Aquilo que Jesus Crist o f alava, “caminhe com suas próprias pernas, t udo
que eu f aço vocês poderão f azer e at é muit o mais”. As lideranças religiosas conhecem
esses mét odos e eles deveriam ensinar às pessoas a f orma de como at uar no ment al. O
espirit ual nós já t emos, já nascemos com ele, f alt a o equilíbrio do ment al, das duas
polaridades
A 3a Camada – O Físico: Est á ligada ao pâncreas, às reações químicas do corpo e capt a
a ressonância da primeira camada, ref let indo assim o emocional no f ísico.
A 4a Camada – O Ext ra-Físico: Est á ligada ao apêndice, vibração de cont at o e projeção
ext ra-f ísica e ment al. Ajuda bast ant e nas habilidades e na manif est ação das nossas
energias.
A 5a Camada – Campo Elet romagnét ico: Est á ligada a pit uit ária e pineal; consciência e
razão, f enômenos de int eragir na mat éria e com out ras ment es, energia críst ica, vibrações
alquímicas e t ransmut at ivas. As pessoas que gost am de f enômenos paranormais,
moviment ar, quebrar, et c., t em que t rabalhar est a camada para realizá-los. Porém, se t iver
bloqueios sexuais e problemas de circulação, não irá conseguir realizar est es f enômenos.
A 6a Camada – Polaridades: Est á ligada a supra-renal, a energia das glândulas e a
bipolaridade. O penúlt imo est ágio evolut ivo é o mais complicado, porque as glândulas
produzem subst âncias de polaridades iguais. Dependendo da criação, do convívio e das
amizades, a pessoa pode gost ar de pessoas do mesmo sexo. Pode ser t ambém que a
pessoa passe por esse est ágio sem perceber, sempre gost ando da polaridade opost a. É o
est ágio onde se t em a visão mais abert a, mais aguçada e uma maior compreensão.

A 7a Camada – Transmut ação: Est á ligada ao f ígado (qualquer alt eração no f ígado
pode ref let ir nos olhos); a prot eção dos seres, est abilização, t ransmut ação e grau
evolut ivo. O ideal é a pessoa t er a cor prat a, que represent a prot eção, capacidade ment al,
magnet ismo, carisma.
Aura Ext erna – 7a Camada
At ravés da aura ext erna, podemos ver a personalidade da pessoa, seu grau evolut ivo e
qual o seu est ágio de vida. Enxerga-se a dois palmos do corpo da pessoa.
A aura ext erna se classif ica em cinco cores:
AURA DOURADA – As pessoas que t em essa cor na aura são bast ant e espirit ualizadas,
compreensivas, amorosas, sensit ivas, são “médiuns”, com desenvolviment o no grupo
psigama (t elepat ia, percepção ext rasensorial, sensibilidade no geral). Pessoas que podem
t ransmit ir paz, coisas posit ivas, principalment e na energização. Essa cor pode f icar a vida
int eira no corpo da pessoa, só muda conf orme a evolução.
AURA AZUL – É uma cor que est abiliza. Quem t em a aura azul, t em a vida est abilizada
por dois anos. Se a pessoa est á com problemas emocionais, sexuais ou f inanceiros, t udo
se est abiliza para o posit ivo. A cor da aura só pode mudar com a evolução. Se você não
evoluiu, est acionou, depois de dois anos a aura azul se t orna vencida e sua vida começa
com alt os e baixos (mais para negat ivo do que para posit ivo).
Ela não t em uma vibração planet ária para mant er a pessoa equilibrada por mais t empo.
Por isso, as conseqüências. Primeiro no plano f inanceiro, depois no sent iment al e por
últ imo no f ísico, a saúde. A pessoa f az planos e t udo dá errado. As sensações, as
somat izações t ípicas de quem est á com a aura vencida são as seguint es: nos homens:
est ômago, coluna, cabeça, rins, próst at a, vesícula. Nas mulheres: seios, út ero, gargant a,
hormônios.
AURA LILAS – É a cor que t raz bens mat eriais, dinheiro, desenvolviment o prof issional,
sucesso em projet os, durant e cinco anos. É a única vibração que at rai benef ícios mat eriais:
as coisas vêm na mão da pessoa, não precisa que ela corra at rás. Depois de cinco anos, ela
muda para Violet a.
Se uma pessoa est iver com problemas f inanceiros que não consegue resolver, é só
puxar o lilás para sua aura. Ela não vai f icar t ot alment e lilás, mas com pont os dest a cor.
Para isso, t em de t rabalhar os chakras básico, plexo e f ront al com alguma coisa de cor lilás
(t ecido, luz, pedra, pela cromot erapia) e f azer a programação de como ela gost aria que
est ivesse a sua vida. Mas t em de pensar já no result ado posit ivo, não a vida melhorando e
sim já melhorada.

AURA VIOLETA – É a cor da mudança, da t ransf ormação, da reciclagem. Favorece
mudança de emprego, de residência, de projet os em geral, a pessoa com aura violet a t em a
capacidade de mudar qualquer coisa, t ransf ormar as coisas à sua volt a, posit ivament e. O
que quiser mudar em sua vida, pode planejar que dá cert o.
É a cor da t ransmut ação, f acilit a a mat erialização e desmat erialização. O violet a pode
f icar a vida int eira em nosso campo.
AURA VERMELHA – É a cor da energia vibracional/sexual at iva. Energia vit al,
paranormalidade, alquimia, at uação na mat éria, prot eção do Cint urão de Fót ons.
AURA PRATA – É a cor da est abilização geral. Todas as qualidades das out ras cores, a
aura prat a f avorece. Mas t em de saber usá-la, manipular a energia, direcioná-la, senão, não
haverá aproveit ament o algum.
Desde 27 de março de 1971, quando f oi implant ado o GNA, as pessoas que nasceram
dessa época em diant e já t êm a aura prat eada. Quem nasceu ant es, vai conseguí-la de
acordo com a evolução ment al e espirit ual.
Quant o mais espessa f or a aura prat eada, mais energia, mais cont role para quem a
possuir. É excelent e para cont at os.
Aura Int erna
Visualizamos pont os de oscilações, pont os coloridos. Ela pode mudar de cor, conf orme
o est ado emocional ou energét ico da pessoa. Com t reino, podemos enxergá-la pela
t erceira visão e verif icar se a pessoa t em algum problema f ísico. Nós enxergamos a um cm
da pele do corpo da pessoa (de um a set e cm).
Essa aura pode most rar, por exemplo, pont os vermelhos. Isso signif ica que a pessoa
deve t er algum problema de inf lamação ou inf ecção. Pont os verdes, indicam processo de
cura.
Na aura int erna, as cores AZUL, ROSA ou DOURADO ref let em o est ado emocional ou
grau de evolução da pessoa.
A cor da aura pode ser mais clara ou mais escura, dependendo da int ensidade de
energia de cada um, mas est e f at o não vai inf luenciar em nada.
Como já dissemos, a cor pode ser mudada at ravés de exercícios específ icos. Você
pode t razer pont os de out ra cor na sua aura, se precisar. Por exemplo, pode puxar pont os
dourados, se quiser mais espirit ualidade ou pont os lilazes, se quiser benef ícios mat eriais.

Esses pont os permanecerão na aura da pessoa por dois anos e esse t ipo de mudança
pode ser f eit o apenas duas vezes, não mais do que isso.
As Cores da AURA
As cores est ão ligadas ao seu est ado at ual e podem ser analisadas ant es e depois de
t erapias. Não exist em auras boas ou más, e sim auras dif erent es.
Se a energia est á escura ou est ressada, você pode mudar est es padrões,
reprogramando a sua ment e para pensament os mais elevados, e f azer exercícios de
relaxament o, a f im de mudar a f orma de vida que vem levando.
Como regra geral, devemos procurar mudar os pensament os negat ivos e sermos
pessoas que irradiam luz, amor, e harmonia.
Somos o que pensamos ser, dessa f orma pense melhor e se t orne uma pessoa
melhor…
Est a resenha das cores da AURA irá ajudá-lo a ent ender melhor acerca da sua própria.
Ut ilize as seguint es explicações para comparar a sua e explorar-se int eriorment e. Lembrese que est es dados são moment âneos, pois a nossa AURA est á em const ant e mut ação.
Você pode induzir conscient ement e as mudanças.
EXERCÍCIOS PARA VISUALIZAÇÃO DA AURA
Exist em vários mét odos para visualização da aura. Falaremos sobre dois deles.
1 . No primeiro mét odo, para se conseguir enxergar a aura é preciso, ant es de t udo,
aprendemos a desf ocar o olhar. Colocamos a pessoa, cuja aura queremos visualizar, em
f rent e a uma parede branca. Olhamos para ela, mas não diret ament e, e sim a 10 cm de um
dos lados do seu corpo, ou acima de sua cabeça. Olhamos f ixament e, sem piscar, por uns
30 segundos. Com t reino, veremos o cont orno de sua aura na parede. Mesmo depois que a
pessoa sair do lugar, a sua aura ainda f icará por um t empo na parede.
2 . Nest e mét odo usamos a t át ica de of uscar nosso olhar ou desf ocar a imagem. A
dif erença é olharmos para pessoa procurando enxergar dent ro dela ou at ravés dela e não
simplesment e sua aparência visível. Depois de alguns segundos, você não mais enxergará a
pessoa e sim uma mist ura de órgãos de seu corpo, como se braços, pernas e órgãos
int ernos f ormassem uma nova f igura.
Com o t empo, t reinament o, a pessoa consegue ident if icar a aura, suas cores,
espessura e alguns pont os de oscilações em volt a do corpo da pessoa, sem precisar mais
da parede como auxiliar.
ESTABILIZAÇÃO DA AURA

A aura pode se desest abilizar em decorrência de dois f at ores: uma pert urbação
emocional muit o f ort e (como choro, excesso de raiva, medo) ou prát ica de relacionament o
sexual por mais de t rês vezes num só dia. Com a aura desest abilizada, a pessoa f ica
f ragilizada à mercê de disf unções orgânicas ou energias negat ivas.
Ant es de qualquer processo de energização, a aura deve ser est abilizada. Depois
desse procediment o, ela permanecerá est abilizada por 30 a 35 dias.
A t écnica para a est abilização consist e em se t omar um banho f rio, em que a água
t enha uma t emperat ura mais baixa que a do corpo da pessoa. Deve-se deixar a água correr
pelo corpo, da cabeça aos pés, por um t empo det erminado. De acordo com a orient ação
dos seres, est e t empo hoje est á em 10 segundos.
É IMPORTANTE LEMBRAR QUE:
- O t empo de duração do banho pode variar, no máximo, em 10%.
- Não se deve f azer uso de nenhum component e químico (sabonet e, xampu), apenas água.
- Esse banho não pode ser t omado junt o com o banho higiênico, diário. Deve haver um
int ervalo de, pelo menos meia hora, ant es ou depois.
A est abilização da aura acont ece pelo choque t érmico causado pela dif erença de
t emperat ura ent re o corpo e a água f ria.
Bipolaridade/Dualismo
No Cosmo, t oda Manif est ação Se moviment a at ravés de dualismos/opost os que se
complement am como o Posit ivo/Negat ivo: yin/yang. São duas Forças que
oscilam/pulsam/vibram gerando t oda moviment ação cósmica.
Nós só aproximamos do que chamamos de “Verdade”, quando ligamos a Ciência ao
Divino, percebendo o universo pulsar e vibrar. Dest a f orma quando f alamos de Consciência
não est amos nos expressando em uma linguagem esot érica hermét ico-obscura, como
muit os pensam. E, o que os cient ist as chamam de Big-Bang é nada mais que a Expansão
Vibrát il do Criador Supremo em inf init as Part ículas criando t udo que exist e.
Para gerar/experenciar os universos, o Criador Primordial ou a Consciência Divina se f ez
em
inf init as
Part ículas
de
Luz/Conscient es/Vibrant es
que
se
expressam
carregadas/codif icadas magnet icament e Polarizadas pela Lei da Polaridade. Est as
Part ículas Conscient es/Vibrant es se espalharam em densidades dif erent es const it uindo as
diversas dimensões com suas f reqüências vibrat órias específ icas e est ão em const ant e
pulsar de expansão/ret ração; at ração/repulsão, f ormando o que chamamos de Dinâmica
Cósmica.

Est a Pulsação Cósmica que é “comandada” pela expansão evolut iva da Consciência
Cósmico-Divina “inserida” nest as Part ículas, é a Divindade em moviment o manif est ando-se
e gerando os Universos f ísicos e t ambém os não f ísicos. Os Universos nada mais são do
que Luz Condensada em dif erent es f reqüências e t odos nós sem exceção, somos
Ressonâncias dest a Luz/Consciência Divina, pois t udo se origina da Criação Divina.
”A Lei da Polaridade rege a relação e o moviment o ent re t odas as f orças opost as, que
vibram em t odos os níveis, com a f inalidade de gerar t oda Criação.
“Tudo est á vibrando, t udo est á em moviment o, t udo est á procurando o caminho de
volt a, a sua Font e de Origem”/Criador Primordial.
Na t erceira dimensão, o ser humano, at ravés do seu corpo f ísico, exercit a o seu
aprendizado, pela sua int eração com uma “energia compact ada” chamada de mat éria, que
compõe t odo seu universo f ísico, const it uída a part ir de est rut uras energét icas (át omos),
que se aglut inam ou se repelem conf orme a polaridade de suas camadas ext ernas.
É, port ant o, no universo dest e campo vibracional denso, em const ant e t ransf ormação,
que o homem vivencia, experiment a e incessant ement e aprende, despert ando-se para
out ros níveis de consciência.
O ser humano nest a sua vivência e experiment ação na mat éria, de acordo com o que
f oi programado pela Vont ade Maior, capacit ou-se ent ão, pela sua int eração com a mesma,
experiment ar a

emoção, caract eríst ica

t ridimensional result ant e

do

aspect o

da

bipolaridade dest e seu universo f ísico de aprendizado.
Assim, é vivenciando a dualidade em suas experiências na t erceira dimensão, que o ser
humano gera as suas emoções, que o conduzem na sua maneira de ser e de agir,
incorporando-lhe a ilusão do “ego”.
Para que o ser humano possa-se desligar do campo vibracional denso da mat éria e,
port ant o, da f reqüência (emocional) que ele gera, ele deve aprender a exercit ar a
“Neut ralidade”, t ransit ando pelo chamado Caminho do Meio, porque é exercit ando no
equilíbrio e na harmonia que ele começará a perceber a t ranscendência do que é chamado
de Paz.
É cert o ent ão, que o ser humano prisioneiro dest e campo densament e limit ado e em
const ant e mut ação e por ist o inst ável, em um det erminado moment o de aut o-iluminação,
pela sua necessidade de se libert ar dest e magnet ismo que o desequilibra, começa ent ão
com um out ro nível de consciência, a sint onizar e a int eragir com out ros Planos de
Realidade.
Nest e moment o em que o planet a Terra inicia sua ascensão à quart a dimensão, a

humanidade deve t ambém pela Lei Universal de Sint onia, preparar-se para est a dimensão e
out ras Dimensões mais Sut is, começando por perder a sua caract eríst ica dual/emocional de
ident if icação t ridimensional.
Tudo é Vibração em Luz. Assim, quant o maior a presença da Luz, maior a percepção da
Verdade, maior a presença aglut inadora do Amor Uno e mais consist ent e é a Harmonia, o
inst rument o gerador da Paz.
A Criação, com a Sua Diást ole e Síst ole Divinas, é Luz em Vibração, onde est á sempre
codif icada a Sua Vont ade, num Pulsar Inf init o.
Dualidade/Dualismo das emoções
O que est á embaixo est á em ressonância com o que est á acima, port ant o, o
microcosmo é em escala menor o ref lexo do macrocosmo. A nossa f isiologia est á t ambém
dent ro dest e principio, quando em nosso met abolismo as células do nosso corpo
apresent am est a mesma dinâmica, ao f azerem as t rocas celulares at ravés de
osmose/dif usão, que são processos met abólicos que visam o equilíbrio ao nível celular.
Também dent ro dest e principio o nosso cérebro possui dois hemisf érios complement ares,
nosso coração pulsa em síst ole e diást ole, nossa respiração t em os moviment os de
inspiração e expiração.
Ainda t emos t ambém um corpo emocional onde as emoções geradas pelo “ego”
vibram dent ro do que ele conceit ua de “negat ivo/mal” ao “posit ivo/bem” e dent ro dest es
limit es poderíamos cit ar como exemplos, inf indáveis moment os geradores de emoção.
Dest e modo, o Posit ivo/Negat ivo com o sent ido dual de cert o/errado só exist e na 3ª
dimensão, onde comparamos t udo e julgamos, dent ro das leis específ icas da rest rit a
consciência humana, a qual é comandada pela nossa personalidade individual/ego. Ent ão,
est a dualidade é pert inent e às dimensões mais densas, sendo que a part ir da 5ª dimensão,
o dualismo, pela Lei da Polaridade, vai se t ransf ormando em Unicidade, pois os Seres
Energét icos/Angelicais já vibram as polaridades em equilíbrio dent ro de si mesmo, at ravés
do Amor Puro e Uno.
Amor Divino é Puro porque não est á “cont aminado“ pela parcialidade nos conf lit os
gerados pela individualidade da personalidade/ego. E, Ele é Uno porque une t odas as
f ormas de manif est ações em Um só Corpo – em Ressonância com o Principio da Unicidade.
O Amor Puro/Amor Energia, é neut ro, sem inf luência emocional. E, para
desenvolvermos em nós o Amor Puro t emos que cult ivar os sent iment os mais nobres que
vibram na Energia Neut ra, como a compaixão, humildade, aceit ação/perdão e solidariedade,
ent re out ros.

Somos Part ículas Conscient es de Luz vibrando/int eragindo num mar de energias
plasmadas. E, sem medo de nos expressarmos com cunho religioso e de maneira
emocional, af irmamos com cert eza “O Quê” liga o universo, f azendo a int eração ent re as
suas Part ículas Conscient es, é a Energia Neut ra “Do Quê” chamamos de Amor Puro Uno da
Manif est ação, que é o Pont o de Coesão/At ração “No Quê” codif icamos/chamamos de
Unicidade.
A Consciência est á em const ant e experiment ação nas diversas dimensões. Vai além da
t erceira dimensão, experiment ando o aparent e e t ambém o que não é vist o. Somos Luz
mesmo quando vivenciamos no plano denso, mesmo quando est amos limit ados pelo nosso
corpo f ísico, experiment ando o dualismo, que at ravés da personalidade/ ego gera a
“energia imant ada” de nossas emoções, que às vezes at raem ou às vezes repelem. São as
emoções que f azem a dinâmica do nosso cot idiano, nos most rando, como se est ivéssemos
em uma balança e na f rent e de um espelho, que precisamos do nosso semelhant e para a
nossa oscilant e caminhada evolut iva.
Port ant o, o dualismo ref let e t ambém em nossos relacionament os int er-pessoais
porque as emoções são duais. Consequent ement e, em nossas experiências com o
dualismo gerando emoções, não conseguiremos evoluir sozinhos, se não t ivermos como
cont rapart e os nossos semelhant es. Nas at it udes dos out ros é que vemos as nossas,
principalment e aquelas que escondidas em nosso subconscient e não gost amos de ver.
Como normalment e só not amos o que nos int eressa, apenas “acenderemos” a nossa
Luz Int erior, quando nos reconhecermos limit ados em nossa condição humana pelo “jogo da
dualidade”. Ent ret ant o, devemos t er a devida caut ela, quando est amos aprendendo a sair
do jogo Luz/”sombra”, porque na medida em que nos iluminamos, “a sombra” ressonant e
pode t ambém f icar cada vez mais camuf lada/dissimulada em nossos pensament os e
at it udes. Assim, devemos sempre nos observar, não julgando as at it udes dos nossos
semelhant es e vigilant es dent ro do possível, vivenciarmos uma aut o-avaliação sem
conf lit os/t ensões.
Em relação à dualidade o Dicionário Aurélio apresent a os seguint es sinônimos:
a) – dual é compost o de duas part es;
b) – dualidade t em o carát er do que é dual ou duplo;
c) – dualismo ref ere à coexist ência de dois princípios ou posições cont rárias, opost as e,
como alguns exemplos de dualismo, cit amos: posit ivo/negat ivo, expansão/ret ração,
t udo/nada, ent re vários out ros exemplos.
O dualismo é próprio dos universos que se f azem dent ro da bipolaridade, ent ret ant o,
quando na t erceira dimensão, est a bipolaridade/dualismo t oma a conot ação das emoções e
sent iment os, adquirindo qualidades, é que o denominamos como “dualidade”. Ent ão,

dualidade é o dualismo das emoções é o jogo dual emocional ao qual nos aprisionamos pela
própria imant ação cont ida nest e jogo – sent ir/comparar/compet ir/julgar/culpar.
O ser humano é um ser para uma consciência dual, que nos limit es do seu aprendizado
na “arena da dualidade” (t erceira dimensão), exercit a-se com a energia emocional do
dualismo at ravés dos seus cinco sent idos.
Sabemos que o universo f ísico moviment a-se por impulsos elet romagnét icos, porque o
f isicament e manif est o é energia na f orma de part ículas ou ondas (plasma), onde energias
(Seres) mais sut is conscient es nele às vezes vivenciam at ravés de corpos f ísicos, que são
gerados pela energia da criação at iva/kundalini. Na Terra est es seres conscient es somos
nós chamados de humanos, vivenciando/decodif icando na dualidade a energia de nossas
emoções.
Somos energias conscient es “inseridas”‘ em corpos f ísicos e, port ant o, cont rapondo à
densidade da mat éria onde est amos no moment o, deveríamos em est ados alt erados de
consciência “ent rar” com mais const ância em sint onia com o “Eu Superior” e não
permanecermos em nosso cot idiano no já cansat ivo diálogo com o “eu menor”/dual, que
at ravés de nossa personalidade/ego nos mant êm prisioneiros no mundo t ridimensional.
Somos sempre comandados pelo nosso “ego”, que const rói em nossos af azeres
diários a nossa personalidade/carát er, at ravés das nossas sat isf ações/preocupações. Mas,
não deveríamos mais f icar delegando poderes ao “eu menor”, porque já sabemos que
Somos Seres Divinos Conscient es “escondidos” em corpos f ísicos humanos e que ao nível
da nossa Consciência Superior é que deveríamos nos conduzir. O “Eu Superior” é o Divino
em nós, não podemos mais deixar de sint onizá-Lo.
Nossas experiências na t erceira dimensão est ão circunscrit as aos limit es da dualidade
e a maior part e das vezes gerando desarmônicos sent iment os compet it ivo-ant agônicos. E,
ent re muit íssimos out ros ref erenciais duais que são observados em nossas experiências
de dualidade na t erceira dimensão t emos: bonit o/f eio, melhor/pior, bom/ruim, f ort e/f raco,
rico/pobre e cert o/errado.
Devemos aprender como f icar eqüidist ant es dest es ref erenciais ext erno-ext remos,
para que os t ranscendendo, nos direcionemos para o “equilíbrio do meio”, t ransit ando pela
Neut ralidade do Caminho do Meio. Não devemos f azer o jogo da dualidade pot encializando
a energia do dualismo em um vai e vem ou em um sobe e desce sof rido, para que possamos
cent ralizados, nos percebermos como Unidade em sint onia com a nossa Essência Divina.
Nosso aprendizado no campo do dualismo emocional vai chegando ao f im para dar lugar ao
nosso aprendizado no campo ment al/pensament o.
Só conseguiremos expandir nossa consciência para out ras dimensões se sairmos

dest e jogo emocional at ravés da “Neut ralidade”. Agir com a “Energia da Neut ralidade”
signif ica “não reagirmos”/não conf lit armos, mas “agirmos” baseados em um est ado de
consciência que est á além do mundo t ridimensional, onde nosso ego/personalidade
ilusoriament e est á compet indo no mundo da f orma. Est ar “Neut ro” ou vibrar em um
“Est ado de Neut ralidade” não é ser alienado como muit os pensam. Pelo cont rário, a
alienação é quando não “dando ouvidos” ao nosso Eu Int erno, f icamos a mercê do
ego/personalidade.
Muit as vezes, o ego/personalidade se acovarda por det rás do medo, não apresent ando
uma ação apropriada em det erminados moment os e, por est a f alt a de at it ude,
desarmoniza-se, não conseguindo mant er uma vibração est ável, pois dist o advêm out ros
sent iment os igualment e desarmônicos, ent re eles a raiva e a culpa.
A Neut ralidade seria o mais complet o / perf eit o est ado de equilíbrio que o Ser Humano
pode at ingir. Não é uma condição de t ot al ausência das emoções porque est as são
necessárias para impulsionar a nossa evolução. A ausência de emoção conf unde-se muit o
com a apat ia/omissão e est a post ura não condiz com o que é esperado dos indivíduos que
almejam t ranscender est a realidade.
Quando ouvimos a nossa Consciência Divina, sint onizamos para além da t erceira
dimensão em um est ado de consciência alt erado. Quando f icamos f isicament e em sent ido
de alert a e com as nossas ondas cerebrais aceleradas, podemos em um processo int uit ivo,
sint onizarmos com o nosso “Eu Superior”, recebendo inf ormações/orient ações diret as
Dele sem necessidade de ment ores int ermediários.
Por causa da dualidade que caract eriza as nossas experiências na t erceira dimensão,
às vezes no caminho da nossa iluminação deparamos com moment os gerados pela
“escuridão”, que t ent am bloquear a Luz que nos guia para o nosso despert ar. Nest as
sit uações devemos aprender a não sint onizarmos e a não int eragirmos com est e t ipo de
f reqüência, vibrando harmonicament e com as verdades que já alcançamos provenient es do
nosso novo est ado de consciência.
Sabemos que pela nossa experiência enxergamos soment e aquilo que se passa diant e
das lent es de nossos olhos. No ent ant o, exist e muit o mais do que “essa realidade” em
nossa f rent e, porém condicionamos nosso cérebro a soment e ver aquilo que ele aprendeu
a ver. No ent ant o, a Física Quânt ica comprova que exist em dif erent es sit uações para um
mesmo corpo e que esse corpo sólido pode est ar em pelo menos dois lugares ao mesmo
t empo, mas que, ao f azermos nossa escolha, f icamos com uma única opção. Um mesmo
corpo pode est ar em dois ou mais lugares ao mesmo t empo.
Para podemos perceber e vivenciar essa experiência que ocorre quase a t odo inst ant e,
t emos que mant er nosso campo emocional na Neut ralidade. Soment e assim, sem a

manif est ação do ego e suas conseqüent es emoções, t ant o posit ivas como negat ivas,
conseguiremos int eragir com a realidade t ridimensional e com os mundos paralelos que se
ent relaçam. Temos que t razer à t ona a criança que há dent ro de nós, que não julga e não
t em nenhum conceit o pré-concebido.
Agora, chegou o moment o de nos sublimarmos at ravés do direcionament o da nossa
Energia (Neut ra) do Pensament o, que polarizando a energia de nossas emoções,
t rabalhando-as, nos possibilit a sint onizarmos na Freqüência Energét ica da Harmonia, que
t udo equilibra.
Est ar na Freqüência da Luz e irradiá-La deve ser o nosso objet ivo porque nos dá
condições vibrat órias de est ar mais ausent e das experiências humanas com as energias
conf lit ant es e de dualidade e, port ant o, de est ar mais present e na “Neut ralidade” dent ro
da f aixa de t olerância. Cont udo, ao vibrarmos irradiando do nosso campo energét ico/aura a
Luz na Freqüência da Cor Branca ou Prat a, já t emos a responsabilidade de não est ar mais
sujeit os às oscilações emocionais, que poderiam nos sint onizar com o Plano Ast ral – com
os Seres dest e Plano, t irando-nos as possibilidades de t rabalhar nosso campo Ment al
Dimensional. Deveremos virar uma página em nossa hist ória evolut iva, alcançando um out ro
nível ment al-vibrat ório, que já dispensa a int eração energét ico-vibrat ória com o “Ast ral” –
f reqüência vibrat ória ainda irradiadora da energia de dualidade, que vivif ica t ambém as
religiões, dando-as posit ivament e sent ido quando pregam a concórdia, cont udo, pelo seu
aspect o mais humano e menos divino elas sempre t rouxeram e ainda t razem at é hoje
negat ivament e a discórdia à uma grande part e da humanidade.
“Só existe uma religião a do Amor, só existe uma linguagem a do coração, Deus não está
em nenhuma religião, mas na mente e no coração de cada um” – Sat hya Sai Baba
É possível não sent ir emoções?
O corpo emocional é inerent e à condição humana. Para se elevar além da limit ada
condição humana, o indivíduo precisa reduzir ou neut ralizar os ef eit os das emoções sobre a
sua vida. O processo para que se consiga t al neut ralidade passa pela const at ação e pela
vivência, pela experiment ação das nossas emoções e sent iment os, ist o é, de nada adiant a
int elect ualizar nossas emoções; elas exist em para serem vivenciadas e evoluídas.
Nesse processo o corpo f ísico t em papel import ant íssimo, pois ele é o veículo de
manif est ação da nossa divindade int erna – a nossa Divina Presença, o EU SOU. Dizendo de
out ra maneira, para que haja evolução no universo manif est ado, na mat éria, t emos um
corpo f ísico que na medida em que se t orna permeável às energias emanadas pelos
núcleos imat eriais (regent e monádico, mônada e alma), evolui consciencialment e. Na Terra
e na t erceira dimensão essa evolução se dá at ravés da vivência da dualidade.

Há quem f uja das emoções, t ent ando cont rola-las. Porém o cont role das emoções
implica em sof riment o, pois a pessoa sent e algo e precisa agir em desacordo com o que
sent e. Toda vez que isso acont ece o corpo f ísico regist ra essa cont radição sob a f orma de
um t ranst orno qualquer que pode ir de uma simples sensação de desconf ort o corporal at é
a manif est ação de uma doença let al. Assim, o que chamamos de doença, seria o desvio do
caminho de unif icação com a nossa essência. Mas, ao mesmo t empo, a doença é uma f ala
da alma, um chamado para o ret orno à saúde f ísica, emocional, ment al e espirit ual.
O único caminho para acabar com o sof riment o é a consciência. Consciência é um
processo gradat ivo e que se aut o-aliment a. Quant o mais consciência você t em, mais ganha.
Quant o mais consciência você ganha, menos sof riment o você t em. Por out ro lado, quant o
mais ent regue às emoções, vividas de f orma inconscient e, sem o t rabalho de
reconheciment o int erno, mais preso se est á na densidade da mat éria.
O aument o de consciência é gerado com a compreensão da nat ureza do Universo e da
nat ureza do Homem. Não necessariament e o est udo, mas a compreensão. O est udo implica
em processos lógicos e cart esianos; a compreensão vai além do ent endiment o int elect ual,
como se envolvesse novos sent idos, novas f ormas de apreensão da inf ormação.
Quando você ent ende os ciclos da vida, as reações nat urais aos f at os, às respost as, às
int erf erências, às agressões, você sabe que exist e uma nat ureza do Universo, do Planet a e
uma nat ureza do Homem. Quando você conhece a nat ureza do Planet a você aprende a
conviver com ela, a prever suas reações e a ent ender os seus ciclos, seus rit mos. Você
sabe a hora de se expor e a hora de se recolher. O mesmo acont ece em relação à nat ureza
humana.
É preciso conhecer a nat ureza humana. Para ist o, o primeiro passo é se conhecer. É
preciso ent ender porque você reage dest a ou daquela f orma a uma ou out ra sit uação.
Observar/vivenciar que cada sit uação, cada pessoa pode causar em você dif erent es
reações, emoções, sent iment os. Também é preciso descobrir com que você se ident if ica.
Na ident if icação com algo est á o dist anciament o de sua essência. Tudo além de EU SOU
EU é ident if icação com algo. Mesmo que sejam coisas posit ivas, como: eu sou calmo, eu
sou bom, eu sou uma ót ima pessoa.
Ident if icar-se com algo é esquecer-se de quem você é realment e. É t er necessidade
de “querer ser alguma coisa”, menos ser você mesmo. Ent ão há quem se ident if ique com
uma qualidade, uma prof issão, um papel na sociedade. É querer marcar a própria exist ência
com algo que most re uma dif erença ent re si e as demais pessoas.
Para se conhecer um bom começo é se observar. Experiment ar part icipar da vida como
um observador de si mesmo: ao mesmo t empo ser o at or e a plat éia. Dessa f orma você
descobre em que moment o a emoção ent rou na cena. Da próxima vez, numa sit uação

semelhant e você poderá mudar o rot eiro, a f ala, a cena. Você poderá agir sem a
int erf erência da emoção. Você passa a ent ender sua nat ureza. Você ganha CONSCIÊNCIA.
Agir sem a int erf erência da emoção não signif ica não sent ir a emoção. Signif ica
reconhecer

o

sent iment o

que

provocou

aquela

emoção,

const at a-lo,

experiment ar/vivenciar o que ele causa em você e assim, sent ir em maior ou menor
int ensidade e agir com consciência. É poder dizer ao out ro: “O que você f ez me deixou
com muit a raiva, mas não vou deixar que est a raiva int erf ira na minha decisão.” Ou: “Gost o
muit o de você, mas ist o não impede que veja suas f alhas…”. Ou nem f alar, mas t er
consciência de que a emoção não int erf eriu na sua ação.
Agir com consciência f az a dif erença ent re ser uma pessoa ou um aut ômat o. Ent re ser
responsável pelos próprios at os ou procurar sempre um culpado pelo que acont ece na sua
vida. O ganho de consciência gradat ivament e vai diminuindo a int ensidade das emoções.
Você consegue se mant er numa “f aixa de t olerância”, e as emoções não abalam mais o seu
corpo f ísico e muit o menos o seu corpo ment al. O t rabalho int erno de
vivência/reconheciment o das emoções vai mudando o nosso pat amar consciencial a cada
nova experiência, gerando aut onomia e diminuição da separação da nossa essência divina.
Aprendemos muit as coisas por pura imit ação ou condicionament o, mas ganhar
consciência é reconhecer quando a ação não é espont ânea, mas aut omát ica. Muit as vezes
reconhecer e volt ar at rás, ref azer a cena de out ra f orma f az t oda a dif erença. Assim você
cresce em consciência e leva à ref lexão às demais pessoas envolvidas no processo. Isso
se dá por ressonância, pois de f at o, não exist e separação ent re nós, já que Somos Todos
Um.
Conhecer-se t ambém é o primeiro passo para se aceit ar e se amar. Não há amor
verdadeiro que não envolva primeiro quem o canaliza. Se é preciso amar a Deus sobre
t odas as coisas e ao próximo como a você mesmo, ent ão é preciso ant es de t udo aprender
a se amar. E só depois você aprenderá a amar ao próximo como se f osse Deus.
O segundo passo é conhecer, ent ender o out ro, ainda que não concorde com ele. Você
não concorda, mas ent ende. Uma f orma de ent ender o out ro é se colocar no lugar dele.
Quando você se coloca no lugar do out ro você consegue ver a vida segundo a perspect iva
dele e ent ão ent ende porque ele age, pensa ou sent e daquela f orma que lhe é peculiar.
Quando você se observa, descobre que dependendo da sit uação quem comanda você
é o corpo f ísico, ou o corpo emocional ou o corpo ment al. Ou a consciência. A consciência
não é o corpo ment al, pois o ment al é inf luenciado por crenças, preconceit os, idéias préconcebidas, f órmulas aprendidas e dif erent es conceit os e “verdades” que vêm de f ora
para dent ro. A consciência vem de dent ro para f ora, é ref lexo da sua Essência. É algo que
você sabe, independent e do que ensinaram.

Quando você ident if ica quem comanda, você est á t omando consciência dos seus at os.
Mesmo errando, você t em consciência do erro. Por exemplo, é saber que est á comendo
aquilo que o corpo f ísico pediu e não o que é bom para a sua saúde. É saber que f oi movido
pela emoção ao realizar aquela compra além das condições f inanceiras. É not ar quando não
se sent e bem vest indo algo que dizem est ar na moda. A part ir dest as descobert as você
vai passar a agir da f orma que o seu EU decidir e não de acordo com a imposição do f ísico,
do emocional ou do ment al.
A cada vez que procedemos assim, est amos enviando de volt a ao cosmo, de f orma
evoluída, o impulso original de aprendizado que nos f oi mandado pelo nosso regent e
monádico. Se ao cont rário, vivemos de f orma inconscient e, aut omát ica, repet indo sempre
os mesmos padrões de condut a, sem buscarmos a compreensão do porque de sua
repet ição em nossa vida, est aremos congest ionando nossos quat ro corpos e provocando
t ranst ornos e doenças.
Pessoas ainda muit o movidas pelas emoções supõem que quem as t em em menor
int ensidade é uma pessoa f ria, sem sent iment os, sem compaixão. Porém o ganho de
consciência coloca a pessoa na f reqüência da neut ralidade, onde ela passa a ent ender t ão
bem o que se passa com o out ro que é como se ela mesma est ivesse vivendo a hist ória
dele. Tudo f ica muit o claro. Tudo f ica mais previsível, simples.
Ainda que possa parecer est ranho ou mesmo paradoxal, quant o menor a inf luência das
emoções, maior a capacidade de amar. O amor que vem da consciência, da f reqüência da
neut ralidade, é puro, pois não é abalado por nenhum f at o, nenhum acont eciment o, nenhuma
dif erença de opinião – ele é incondicional. Se f or incondicional, ele envolve t oda a
humanidade e t odo o reino animal, veget al e mineral. Todo o Planet a e t odo o Universo.
Assim somos amados pela divindade – incondicionalment e. Aprender a manif est ar isso é a
razão maior de nossa exist ência.
Acima f oi colocado que consciência gera mais consciência. Da mesma f orma, amor gera
mais amor. A energia do amor t em a capacidade de mudar o campo em t orno de quem a
emana. Dessa f orma, quando você gera amor você diminui a int ensidade das suas emoções
e t ambém daqueles que est ão à sua volt a. Mas lembre-se. Est amos f alando do amorenergia e não do amor-emoção.
As emoções f azem part e da nat ureza humana, assim como o vent o, a neve, a chuva, o
maremot o f azem part e da nat ureza do nosso Planet a. Assim como o homem precisa se
precaver dos arroubos da nat ureza do Planet a, t ambém precisa se prot eger dos arroubos
das emoções humanas.
A redução gradat iva e conscient e da int ensidade das emoções t raz benef ícios para a

saúde f ísica e ment al, além de reduzir danos ao ambient e f amiliar, social e planet ário.
Emoções exacerbadas, posit ivas ou negat ivas, podem levar uma pessoa a doenças e
mesmo à mort e. O not iciário t raz vários exemplos de t orcedores f anát icos que enf art am
uns na derrot a e out ros na vit ória do seu t ime.
O ganho de consciência t raz a const at ação de que cada um de nós é uma part ícula
dest e universo inf init o. Ao mesmo t empo, t raz a cert eza da import ância e inf luência dest a
pequena part ícula na harmonia do universo. Ganhar consciência, reduzir a int ensidade e a
inf luência das emoções não é t aref a f ácil, mas pode ser prazerosa e sempre será
compensadora.
Trabalhar a desident if icação com o ego, ou seja, com a nossa personalidade e buscar o
caminho da manif est ação da nossa essência divina, é o caminho da verdadeira “cura”. Não
vamos nos curar a não ser que t rabalhemos a expansão de nossa consciência. O caminho
para isso passa pela lida conscient e com as emoções que experiment amos. O processo é
vivencial, não int elect ual. Quando nos dermos cont a de amar incondicionalment e a nós
mesmos, ao out ro e a t udo que nos cerca, est aremos manif est ando int egralment e o Deus
que há em cada um de nós, est aremos conscient ement e a serviço Dele.
Índice

Início dest e capít ulo

II – TRANSFORMAÇÃO INTERNA
Cura
A visão que t emos sobre a cura é em análise, pouco prof unda, pois a maioria ent re nós
não sabe da exist ência dos nossos diversos corpos sut is. Fomos habit uados a perceber
apenas o veículo f ísico, porque é o único corpo visível para quem não t em uma
paranormalidade desenvolvida.
É por ist o que ao procurarmos a cura para nossos males, na maioria das vezes, nos
at emos apenas a est e corpo f ísico, procurando medicament os f armacológicos que apagam
os sint omas. Dest a f orma sabot amos as pat ologias que surgem com a f inalidade de
sinalizar nossos desequilíbrios, principalment e o energét ico. E se não cuidamos do
desequilíbrio energét ico est amos implement ando soment e uma cura superf icial.
Para que a cura acont eça de f orma ef et iva, sua at uação deverá se dar nos diversos
níveis em que cada corpo se localiza. Sem ist o, a pessoa passa pelo sof riment o
f ísico/emocional, sem nada aprender com a experiência vivida. Para f azer sua

t ransf ormação int erna, ela precisa curar t ambém seu corpo “ment al”, alcançando a vibração
do Corpo Ment al Sut il. Ist o evit a que a doença reincida ou volt e com out ras caract eríst icas,
às vezes at é mais graves.
Soment e uma aut o-avaliação prof unda pode ef et uar as modif icações int ernas que
promovam uma cura mais complet a. Se provocarmos uma mudança em nossa f reqüência
vibrat ória, poderemos t ranscender o corpo f ísico, t ransf ormando-o/t ransmut ando-o em vez
de “perdê-lo”. Para conseguirmos est e int ent o, f az-se necessário f azermos uma ref lexão
sobre o verdadeiro sent ido da cura.
Ref lexões sobre a “Cura”
A cura é a recondução do ser humano à sua origem int erna, ist o é, a conscient e
unif icação de sua vont ade pessoal à vont ade divina que nele se manif est a como o EU
SUPERIOR. Realiza-se pela sint onia com a realidade espirit ual e se inicia quando t emos
vont ade de saber qual a nossa verdadeira met a exist encial. Est e processo se int ensif ica
quando ent ramos em cont at o com nosso ser int erno de f orma conscient e e declarada e
decret amos: “quero ser aquilo para o que f ui criado. Farei o que f or necessário para ist o”.
Est a disponibilidade alt era o curso de nossa exist ência e nos reconect a de f orma
inequívoca à nossa origem cósmica. Ao nos ent regarmos assim ao nosso ser int erno,
começamos o caminho de volt a para “casa” e nesse moviment o geramos harmonia em
t odos os níveis energét icos. Quando essa harmonia chega ao nível f ísico, as doenças vão
sendo eliminadas, pois seu único sent ido é o de denunciar os nossos desvios dos caminhos
evolut ivos t raçados para nós.
Se a nossa preocupação f or soment e a de solucionar os incômodos f ísicos, emocionais
e ment ais, f icamos at ados à nossa personalidade/ego e assim, podemos impedir que a cura
verdadeira ocorra. O ego/personalidade é a part e “f abricada” de nós mesmos, que f unciona
de acordo com as leis do mundo t ridimensional, acredit ando apenas na culpa, na dor, na
mágoa e no medo. A ilusão de sermos separados da nossa f ont e criadora f ez surgir o ego,
e com ele, surgiram t ambém o pecado, a crença na separação ent re os seres humanos, a
crença de que somos um corpo individual e o conseqüent e medo de morrer. O ego é a part e
da ment e que acredit a que est á separada de Deus, e usa de muit os art if ícios para nos
mant er presos na culpa e no medo, como f orma de prot eger-se e t ornar-se especial. O ego
é uma ilusão, uma t eimosa ilusão que podemos insist ir em mant er t ornando-a o cent ro de
nossas vidas ou desf azê-la, despert ando nosso Ser Int erno, ressonância do nosso Eu
Superior.
A compreensão e a decorrent e cert eza de que somos seres espirit uais, de origem
cósmico/divina, e que por ora vivemos experiências nos níveis f ísico, emocional e ment al

at ravés de nossos corpos t ridimensionais, nos f az reorient ar a real dimensão de nossa
personalidade/ego.
Nesse moment o do caminho evolut ivo, a Cura Cósmica se t orna nosso objet ivo, ist o é,
devemos ut ilizar nosso ego como “prest ador de serviços” do nosso Eu Superior e não o
cent ro de nossa vida como est amos acost umados. Para que a cura cósmica se dê é
necessário que desenvolvamos a humildade para reconhecer que est amos diant e de algo
onipresent e, oniscient e e onipot ent e. Isso exige humildade, vist a aqui como um est ado
int erno de imparcialidade, de não expect at iva, a que podemos chamar de neut ralidade. É a
ent rega que f azemos de t udo que t emos e somos ao nosso ser int erno, para que a sua luz,
seu poder e amor se manif est em em nossas vidas.
Para realizarmos essa ent rega devemos calar, observar e mudar.
Calar signif ica não criar expect at ivas. Reconhecer que nosso Eu Superior, sendo a
manif est ação do Divino em nós, sabe de t odas as nossas necessidades, ant es mesmo de
nossa manif est ação no plano f ísico. Se nos of erecemos, nos ent regamos, é o que bast a.
Observar signif ica est armos neut ros ao vivermos o cot idiano. Não nos ident if icar com
as ocorrências da vida. Não julgar ou crit icar, mas perceber quais são as demandas que a
vida est á a nos f azer no dia a dia.
Mudar a part ir da observação dessas demandas. Se, por exemplo, experiment amos
uma doença no corpo f ísico é porque de alguma f orma est amos nos desviando do nosso
caminho int erno. A necessidade de mudanças int ernas e ext ernas est á sendo apont ada por
nossos núcleos superiores at ravés dessa enf ermidade.
Para que essas mudanças sejam concret as e ef et ivas, é necessário que
desenvolvamos o silêncio e a f é. Uma nova at it ude que abre uma out ra dimensão de
possibilidades. Saber que, em essência somos saudáveis e perf eit os, nos coloca pront os e
disponíveis para que a verdadeira condição humana se t orne realidade.
A nova at it ude do ser humano é o que mais cont a na verdadeira cura, a Cura cósmica.
Tudo o mais vem do imponderável, do que ult rapassa o nosso ent endiment o. Est e é o seu
real valor, pois a cura vem do mais prof undo exist ent e em nós, onde desde sempre,
perf eição e saúde são a realidade. Na Cura cósmica silêncio e f é são os inst rument os de
quem se abre para a Cura, de quem a deseja, a quer e part e para a ação/mudança para obt êla.
Impessoalidade/neut ralidade/pureza são os inst rument os do curador.

Dif erent ement e da medicina t radicional que geralment e t rabalha na supressão dos
sint omas, da dor, e das variadas manif est ações que af et am os veículos t ridimensionais, o
curador int eirado da sua realidade cósmica, at ua como int ermediário/veículo da Cura
cósmica. Seu t rabalho como mediador só pode ser iniciado quando ele próprio já t iver se
ent regado à sua divindade int erna. Soment e quando a busca da união int erna com a f ont e
t iver sido iniciada o curador pode ser o veículo dessa missão. A part ir dest e pont o, ele se
verá unif icado com aquele que o procura para ser curado.
Todo aquele que se propuser a ser unido à Font e, ou seja, um ego disponível e a
serviço do Eu Superior, pode se t ransf ormar num curador. Exist e muit a dif erença ent re um
curandeiro e um curador. O curandeiro é alguém que a part ir de cert o cont role sobre
energias mais sut is, sejam de origem ast ral ou ment al, pode vir a remover inf luências
nef ast as ou malignas. Porém, essa remoção pode não ser a cura do mal e sim sua
supressão por det erminadas t écnicas e energias cont roláveis. O curandeiro,
dif erent ement e do curador, t rat a por aplicação de leis supra-f ísicas e não pela energia
cósmica da Cura. O curandeiro t oma a si o “poder de curar”; o curador nos most ra o
caminho da aut o-cura. O curador nos reconect a à nossa capacidade de f azer ”milagres”.
Milagre é mudança de percepção, uma nova f orma de perceber/pensar que pode nos
levar a mudar nossa f orma de agir. Milagres são nat urais e acont ecem a t odo o moment o,
desde que não est ejamos conect ados com o nosso ego. Milagres f azem part e da vida.
Milagres não são realizados por “alguém” que est á “lá em cima” velando por nós, ao
cont rário, eles são obra de cada um de nós, Filhos de Deus.
O curador t em o “Espírit o Sant o” despert o e at ivo dent ro de si. O Espírit o Sant o/Eu
Superior é o veículo dos milagres. At ravés Dele, Deus se manif est a em nossas vidas para
que seja possível acordar do nosso sonho hipnót ico, para nos curarmos do senso de
separação. Ele t raz t odas as respost as e é a única possibilidade que t emos para escapar
das art imanhas do ego, pois ele conhece t ant o um lado como o out ro. O Espírit o Sant o/Eu
Superior vê os nossos sonhos, reint erpret ando-os para nos levar de volt a à Verdade,
lembrando-nos sempre da nossa verdadeira Ident idade.
Em nossas ment es só exist em dois sent iment os que podem ser chamados de
f undament ais: o amor e o medo. Todas as emoções e pensament os são de alguma f orma,
f ilhos ou do amor ou do medo, que são respost as do Eu Superior ou do ego,
respect ivament e. Todo o t empo, a cada inst ant e, seja conscient e ou não, est amos
escolhendo ent re um e o out ro e, assim, criando, segundo a escolha realizada, o mundo que
percebemos. Quando escolhemos, a ment e t rabalha no processo de ensino e aprendizado
da ext ensão do amor ou da projeção do medo. Escolher o amor signif ica est endê-lo a si
mesmo, aos out ros e a t udo no Universo. Toda a percepção que a ment e t em do mundo

muda respondendo a est e processo de ext ensão, ist o é chamado de milagre. A ext ensão
do amor é da nossa nat ureza essencial, e só ist o é real, verdadeiro e et erno. Aqui o
sent iment o é de paz prof unda e int egração com t udo e t odos.
Já o medo é a escolha em ouvir o ego, part e de nossa ment e que é const ruída e não
nat ural que sobrevive aliment ando-se de ilusões. O ego projet a para f ora. Assim, as
emoções como a mágoa, a culpa, raiva, conf lit os, os desesperos enf im, dependem
aparent ement e de algo ext erior à ment e para exist irem. O ego não é real, pois morre com o
abandono do medo. A escolha do medo leva ao sent iment o de perceber-se separado.
O perdão nos libera dos bloqueios que nos impedem vivenciar Quem Realment e
Somos. O perdão é uma f orma de est ender o amor e é o grande inst rument o de ensino do
Eu Superior na inversão do pensament o insano para o pensament o são, da ilusão de
separação para a união, da doença para a Cura.
Concluímos que se a cura é o ret orno do ser humano à sua Origem, obviament e
necessit amos de uma grande mudança t ant o ext erna, quant o int erna.
A mudança int erna é mais dif ícil, pois é a mudança de nossos paradigmas e dogmas
impost os que aprisionam nossa ment e. Quando a pessoa insist e em não aceit ar est as
mudanças, ela sof re no corpo f ísico as conseqüências do desequilíbrio energét ico
originado em bloqueios gerados pelos det urpados paradigmas e dogmas, que irão levá-la à
repet ição de seus pensament os inint errupt os/rot ineiros e dist orcidos, culminando em
at it udes desest abilizadoras/desequilibrant es/doent ias.
A transformação se dá, sobret udo, ao nível f ísico/emocional como a regeneração
celular, mudanças de humor, domínio do emocional e dos pensament os.
A transmutação já é uma ocorrência ao nível energét ico e é uma conseqüência das
mudanças f ísico/emocionais, ou seja, das t ransf ormações.
Port ant o, uma coisa leva à out ra vist o que, a “saúde f ísica” surge da harmonia
energét ica gerando pot ência na carga elét rica de nossas células e est e est ado f ísico, por
sua vez, nos condiciona ao bom f uncionament o ment al e do direcionament o dos nossos
pensament os.
Sut ilizando o corpo f ísico, adquirindo cada vez mais um nível superior de
Consciência/Manif est ação Divina, est aremos emanando át omos mais sut is que vibram numa
f reqüência t ambém mais sut il.
Para preservar e sut ilizar nosso corpo f ísico, devemos mudar nossa f reqüência

energét ica porque ele é energia condensada. Qualquer problema ao nível f ísico ou
emocional, vai at ingir a harmonia dos nossos cent ros de energia (chacras), bloqueando a
corret a circulação da energia vibracional, impedindo ent ão que a Kundalini f lua pela coluna
vert ebral at é o chacra Front al, porque os bloqueios emocionais/ment ais ret êm a energia,
consumindo-a.
Aut o-cura
Deveríamos f alar apenas em aut o-cura porque est a é a verdadeira cura, já que os
prof issionais da área t erapêut ica, ut ilizando de suas energias direcionadas, são apenas
colaboradores/harmonizadores/int ermediários que f acilit am o processo em quest ão. A
aut o-cura acont ece do int erno para o ext erno, ou seja, de dent ro para f ora e depende
exclusivament e do pensament o, do desejo e da vont ade da pessoa que est á sendo o
objet o/sujeit o da cura.
O processo de aut o-cura, inicia-se com o aut o-conheciment o porque primeirament e
devemos saber o que precisamos modif icar/t ransf ormar em nós mesmos. Assim, at ravés
do pensar, querer e desejar prof undos, direcionamos nosso pensament o com int enção de
cura.
Devemos vibrar conscient ement e e com a int enção de que nosso subconscient e
cumpra a nossa vont ade de nos curarmos.
Pessoas que t êm energia de cura devem se t rabalhar primeiro, passando pelo
processo de aut o-cura. Devem aprender a aplicar em si mesmos, a t ríade: Pensament oDesejo-Vont ade, e se t ransf ormarem/harmonizarem para depois ajudar aos out ros.
O processo seguint e consist e na emissão de vibrações energét icas originadas do
nosso int erior. Por meio dest e t ipo de energização, podemos eliminar várias doenças, at é
mesmo as mais graves. Trat a-se de um poderoso processo de cura desconhecido at é hoje.
Não é necessário buscar out ras f ont es de energia, a não ser em nossa vida diária e em
sent iment os comuns. Aqueles que sempre f azem part e de nossa vida, mesmo quando não
est amos pensando nas energias que produzem.
Aut o cura vibracional ou aut o-ajuda
Todo Dimensional, possui energia curat iva em f orma lat ent e, t endo condições de
expandir seu campo elet romagnét ico desenvolvendo sua f reqüência vibracional a f im de
emit ir energia de alt a f reqüência que, bem direcionada, at ua nos órgãos alt erados com
rapidez e ef iciência, dependendo do est ado energét ico da cada pacient e. O ef eit o pode
ser at é dez vezes mais rápido que as curas t radicionais.

Pela energia vibracional at iva at ravés de um “t oque int encional” at ingimos a 3a camada
da aura (a camada f ísica) mudando rapidament e o padrão vibracional (podemos est abilizar a
pessoa a part ir daquele pont o e o desejo dela promove a cura), assim não é necessário
f icar energizando a pessoa por 10, 20, 30 minut os como ocorre nas energias não at ivas das
t erapias alt ernat ivas.
Em uma energização normal ut iliza-se energia de f reqüência vibrat ória, de no máximo
14 Hz e, o pacient e f ica dependendo do curador e da energia ext erna ut ilizada.
Ent ret ant o, o t rabalho com energia vibracional é f eit o at ravés de uma
at ivação/aceleração. Acelerando ou at ivando o pacient e, podemos f azer com que a própria
pessoa se cure, programando o seu subconscient e. Por isso se chama aut o-ajuda ou aut ocura.
Transf ormações
A Consciência Divina é o princípio de Tudo e, como já vimos ant eriorment e, Ela Se
manif est a em diversos níveis. Porém, aqui, no plano denso da mat éria, est a Manif est ação
est á circunscrit a ao nosso corpo f ísico, principalment e at ravés do bom f uncionament o das
nossas f unções cerebrais e nossas glândulas. Já é cient if icament e comprovado que o
cérebro possui áreas ligadas às emoções, vist as at ravés de exames de t omograf ias
comput adorizadas. Est e corpo denso é que limit a a expansão da consciência humana pelos
bloqueios psicológicos/emocionais/ment ais, que são gerados pelo exercício da dualidade
pot encializada pelos nossos inst int os primit ivos negat ivos e a nossa personalidade/ego
exacerbados.
Para nos libert armos e podermos novament e expandir nossa consciência a níveis mais
sut is de vibração, devemos ent ão, primeirament e t rabalhar a dinâmica da dualidade
exercida por ações comandadas pela nossa personalidade/ego. Est a dinâmica emocional
conf lit ant e/desarmônica é que nos desest abiliza a circulação de energia no corpo f ísico,
produzindo as doenças.
Ent ão, somos a Consciência Divina manif est ada na 3ª dimensão – somos a ressonância
Dela – vibrando na f aixa de f reqüência do dualismo emocional, port ant o t ranscender essa
dualidade é a f inalidade principal para f ormarmos nosso Corpo Ment al Sut il, para com ele
vibrarmos como verdadeiros dimensionais, e ainda em corpo f ísico e por meio do
Pensament o, t ranspor out ras dimensões cósmico/divinas.
Est amos gradat ivament e, int eragindo em uma dimensão mais sut il, apesar de est armos
com o mesmo corpo f ísico. Est a int eração não deve ser f undament ada em medos,

julgament os e culpas, mas sim na Neut ralidade conseguida em nossas ações isent as do
poder do ego/personalidade.
É a consciência que devemos t ransf ormar at ravés da modif icação dos nossos
pensament os e nossas at it udes/nossa vibração. E à medida que ist o acont ece, o corpo
f ísico vai sof rendo modif icações sut is para f icar compat ível com a nova vibração que
adquirimos gradat ivament e, t ornando nossos át omos mais crist alinos/genuínos/divinos.
Podemos ajudar est a t ransf ormação f ísica, com uma aliment ação mais pura/saudável e um
bom condicionament o muscular at ravés de exercícios f ísicos. E como numa roda viva,
t ransf ormando/sut ilizando o corpo f ísico, vamos adquirindo mais t ransparência ment al e
conseqüent ement e um nível superior de Consciência/Manif est ação Divina.
Considerando que t udo é “Energia”, exist em dif erent es graus de Freqüências
Energét icas/Manif est ações da Consciência Divina, pois t udo se propaga em ressonância de
vibração, desde a Energia Criadora/Freqüência Máxima que chamamos de Deus/Pai,
descendendo at é nossa consciência humana individual/”ego” a qual est á f undament ada na
desconexão/separação/desint egração do Corpo de Energia, ressonant e do Todo/Uno.
Imaginemos uma “escada de energia” com dif erent es f reqüências vibrat órias
f ormando

inúmeros

degraus

vibracionais/evolut ivos.

Conf orme

a

nossa

vibração

consciencial, est aremos no degrau correspondent e a est a vibração, f azendo a dinâmica do
subir/descer de acordo com a post ura que adot amos mediant e as circunst âncias que nos
apresent am durant e nossa exist ência. À medida que alt eramos nossa f reqüência
vibracional, vamos mudando nossa posição nest a escada evolut iva que é alt ament e
dinâmica, levando-nos às proximidades da Consciência Cósmico/Divina at ravés da
“Manif est ação de nossa Neut ralidade”, ou mant endo-nos nas proximidades da consciência
dual/emocional at ravés da “manif est ação de nossa personalidade/ego”.
Out ra dimensão signif ica out ra f aixa de f reqüência vibrat ória da Consciência. Quando
dizemos que vamos para 5ª dimensão, est amos querendo dizer que devemos mudar a
f reqüência vibrat ória de nossa consciência para alcançarmos/vibrarmos est a dimensão.
Est amos no caminho de volt a à nossa Origem percorrendo um grande Ciclo Cósmico e
t udo ist o t em uma relação diret a com a necessidade da nossa t ransf ormação imediat a, não
só ao nível de consciência, como t ambém ao nível f ísico. E nest e cont ext o, o nosso
emocional t em uma grande inf luência como já vimos ant eriorment e.
Quando não est amos “bem”, quando est amos vibrando “dif erent ement e”, est amos
energet icament e em desequilíbrio, não est amos em sincronia com o Cosmos e nem com os
nossos chacras.

Ent ret ant o é o pensament o, at ravés do poder da ment e, que nos ajuda em nossas
t ransf ormações. O poder da ment e é capaz de modif icar at é a est rut ura molecular do
crist al de gelo e muit o mais ainda, modif icar nosso próprio corpo f ísico.
Os Sons Sagrados de Cura
O som é element o f ormador de realidades. É t ambém, uma possibilidade alquímica no
sent ido de que pode t ransf ormar uma realidade em out ra. Como vimos ant eriorment e, a
int eração da mat éria com qualidades dif erent es de som produz dif erent es conf ormações
moleculares. E, segundo experiências do Dr. Masaru Emot o, a água submet ida á
sonoridades harmônicas conf igura-se como uma linda mandala. O cont rário t ambém
acont ece: o som desarmonioso produz f iguras disf ormes. Quer dizer, o som como qualquer
energia, é neut ro, e por isso, nós podemos qualif icá-lo posit iva ou negat ivament e. A
escolha é nossa e vai depender de nosso nível consciencial.
Na prát ica isso quer dizer que podemos alt erar, organizar, limpar, purif icar, harmonizar,
elevar vibrações, enf im, realizar t ransf ormações nos níveis sut is e da mat éria ut ilizando o
som como f errament a de t rabalho energét ico/vibracional. Nossa voz vist a como
inst rument o t ant o do pont o de vist a sonoro como do de f errament a, pode nos servir nesse
caminho de t ransf ormação.
Na f igura abaixo, t emos o esquema de nossos set e chacras principais e suas
f reqüências vibracionais: cores/som. Est e sist ema de ordenação das not as corresponde à
escala musical mais conhecida no ocident e – DO RE MI FA SOL LA SI, o que f acilit a o seu
uso como inst rument o de est abilização dos chacra. A seqüência das cores (do vermelho ao
violet a) corresponde ao arco-íris, o que t orna próximo e corriqueiro o seu emprego como
ment alização.

1º chacra: vermelho – DO – C –Básico/Raiz
2º chacra: Laranja – RE – D- Umbilical/Esplênico
3º chacra: Amarelo – MI – E – Plexo Solar
4º chacra: Verde – FA – F – Cardíaco/Coração
5º chacra: Azul – Sol – G – Laríngeo/gargant a
6º chacra: Violet a/Índigo – LA – A – Front al – (Terceiro
Olho)
7º chacra: Branco/violet a – SI – B – Coronário/Coroa
A part ir dest as ref erências podemos equilibrar
nossos cent ros de energia ent oando os f onemas
det erminados para cada um. Por exemplo, para o 1º

chacra ent oaremos o f onema Ã, na alt ura de Dó e visualizando/ment alizando a cor vermelha.
Na t abela que se segue t emos a relação dos set e f onemas:

Cada f onema t em uma
qualidade int rínseca e t rabalha
det erminadas

quest ões.

O

f onema Ã, por exemplo, expande
a energia e aument a a base de
sust ent ação. No 1º cent ro vai
expandir

a

energia

de

sobrevivência e nossa ancoragem
no planet a. O f onema U aprof unda e ref ina as energias criat ivas que são mobilizadas no 2º
cent ro. O f onema Ô congrega, t raz o moviment o de acolhida à nossa ident idade. O A dessa
vez vai expandir e dar respaldo às energias do amor incondicional geradas no cardíaco. O
f onema AI ent oado sobre o laríngeo vai ampliar, sust ent ar e ref inar nossas capacidades
criat ivas, de comunicação e expressão, além de elevar o padrão de nossa sexualidade. O EI
ent oado sobre o f ront al, expande e f az vibrar a glândula pineal, despert ando ou
desenvolvendo a paranormalidade. O f onema imprime uma vibração sut il e muit o acelerada
às nossas ondas cerebrais rompendo barreiras et éricas.
Na seqüência desses exercícios, se ent oarmos IEAÔU est aremos cant ando um dos
nomes de Deus, o que elevará inst ant aneament e o pat amar vibrat ório de nossos corpos
f ísico, et érico, emocional e ment al.
Exist em out ros sist emas t ant o de f onemas, como de f reqüências de som e luz. As
variações são decorrent es das diversidades inerent es às várias t radições que empregam
as vibrações como f at or de equilíbrio. Cada sist ema vai at uar de maneira a organizar,
rest aurar e equilibrar as energias dos vórt ices de f orça de nossos corpos.
Ant es de ent oarmos o som dos f onemas, devemos inspirar e expirar prof undament e,
usando t oda a nossa capacidade pulmonar, o que signif ica que a nossa respiração deve ser
diaf ragmát ica. Ist o é, ao inalarmos o ar nosso abdômen deve se dist ender, e ao expirarmos,
ele deve se cont rair. Há que se dizer que pouco adiant a um exercício realizado de f orma
mecânica, sem a concent ração e principalment e sem o direcionament o claro da energia. Ao
ent oarmos cada f onema a int enção é f undament al. A qualif icação da energia, que é neut ra,
porém int eligent e, compet e a nós. Para que ela realment e seja ef et iva e, de f at o,
t ransmut e o padrão energét ico, o pensament o, o desejo e a vont ade devem ser a base
dessa ação.

É import ant e salient ar que ao cant armos normalment e, os harmônicos est ão present es
na voz de f orma implícit a. Mas, quando ao ent oarmos os f onemas, explicit amos os sons
harmônicos, essa experiência decuplica de int ensidade e poder. Nesse moment o deixamos
de ent oar e passamos a hipert onar. Como já dissemos, os harmônicos f azem a pont e ent re
os sons da t erceira dimensão (som f ísico) e os “sons inaudíveis” de dimensões superiores.
São como a luz, abridores de port ais dimensionais.
A vivência da hipert onação é alt ament e benéf ica. Est udos recent es de neurologist as,
et nomusicólogos e psicólogos, const at am que hipert onar f az mudar os padrões de
aceleração das ondas cerebrais gerando a f ormação de novas sinapses. Part es pouco
usadas ou mesmo inat ivas do cérebro f oram at ivadas em várias das experiências do Dr.
Alf redo Tomat is, neurologist a especialist a em hipert ons.
A ciência começa a const at ar o que as ant igas t radições já sabiam e empregavam há
milênios. É chegada a hora de t razer novament e à luz esses saberes. O despert ament o de
nossa memória cósmica est á em at o. Reorient ar nossas prát icas e sut iliza-las é o
moviment o do present e.
Vivamos pois esse moment o cósmico com a alegria de quem reencont ra t esouros. Eles
est ão aí. Pront os para serem redescobert os pelos que est iverem dispost os ao
despert ament o que o moment o planet ário demanda.
Alquimia
”Ora, lege, lege, relege, labora et invenier” (ore, lê, lê, relê, t rabalhe e encont rarás).
Est a era uma das primeiras grandes lições que o mest re alquimist a ensinava a seus
discípulos.
A Alquimia é uma art e, a art e da t ransmut ação, em que, seguindo et apa por et apa,
mut ação por mut ação, t ransf orma-se um element o em out ro de maior valor. Sabemos que
na nat ureza t udo se t ransf orma, mas a Alquimia se caract eriza por acelerar o processo de
mudança, int erf erindo no rit mo da nat ureza. Há um poder superior na prát ica da Alquimia e
por isso mesmo o homem, ao longo dos t empos, busca o domínio dest a art e.
Para se obt er o poder superior por t rás da Alquimia é preciso que as Leis Universais
sejam seguidas, o que exige uma int eração prof unda do alquimist a com o processo
alquímico, de f orma que cada et apa se const it ua numa mudança harmoniosa. Há um limit e
que não pode ser ult rapassado nest a relação, pois o alquimist a precisa se ent regar ao
domínio da Alquimia, ao mesmo t empo em que aprende a dominá-la. Ent ão est a art e se
desdobra em ciência, f ilosof ia e cult o sagrado.

Uma visão dimensional do processo alquímico
A alquimia do pensament o se dá nat uralment e ao nível da energia neut ra do
pensament o. É nest e campo da neut ralidade que se est abelece o laborat ório do
Dimensional. É nest a f reqüência que conseguimos manipular os element os e energias que
precisam ser t ransmut ados.
At ravés da observação das Leis Universais o Dimensional desenvolve sua consciência,
t ornando-se uno com o universo. E enquant o assist e à t ransf ormação da energia kundalini
em energia sexual/emocional e depois em energia vibracional ele t est emunha sua própria
t ransf ormação int erna e ext erna. No passado era a t ransf ormação do enxof re em ouro, hoje
a t ransmut ação da kundalini em energia vibracional e a t ransmut ação do homem em anjo – o
milagre é o mesmo.
Cada lei universal t rás uma regra para nort ear o processo e é preciso seguir cada uma,
int erpret ando, int eragindo e aplicando-a et icament e.
A Primeira Lei: Lei do Mentalismo
Sabendo que t udo que exist e no Universo é uma criação ment al o Alquimist a usa est a
lei para suas conquist as e durant e t odo o processo alquímico t em consciência de que f az
part e de um Universo Ment al, onde a energia e a mat éria est ão sujeit as à ação do
pensament o.
Com a consciência da Força do Pensament o procuramos mant er-nos sempre posit ivos,
pois sabemos que qualquer negat ividade poderá se mat erializar a part ir da f orça do
pensament o.
A Segunda Lei: Lei da Correspondência
Sabemos que o Universo é Uno, mas reconhece ident if ica a diversidade de
planos/dimensões em que esse Universo se manif est a. A Unidade inerent e ao Universo é
garant ida pela correspondência ent re as leis e os f enômenos desses dif erent es planos.
A Lei da Correspondência, cujo princípio prega que “o que est á em cima é semelhant e
ao que est á embaixo e o que est á embaixo é semelhant e ao que est á em cima” t raz para o
Dimensional a perspect iva de, at ravés da Alquimia do Pensament o, se t ornar o ref lexo
perf eit o do seu Eu Superior. Cada Eu Superior t raz em si o modelo para cada um que dele é
originado e reproduzir esse modelo é o compromisso de cada Dimensional. Por isso ela
sabe que pode usar seu livre arbít rio, mas abre mão do mesmo em f unção do seu
compromisso cósmico. Assim sua vont ade precisa reproduzir a vont ade do seu Eu

Superior.
A Terceira Lei: Lei da Vibração
Tudo vibra no Universo, nada est á parado e t udo t em em si um moviment o cont ínuo.
Quant o mais sut il a manif est ação, mais int ensa e rápida a vibração; quant o mais densa e
grosseira a manif est ação, mais lent a será sua vibração. Tant o a vibração ext remament e
acelerada quant o aquela ext remament e lent a causam a impressão de que o objet o de
observação est á parado. Por isso não se vê o moviment o de uma hélice rodando acelerada
e nem de uma pedra est acionada.
Sabemos que quant o mais elevada a vibração, mais inf luência se pode t er sobre a
mat éria – t erceira dimensão, e por ist o procura mant er acelerada sua f reqüência
vibracional.
A Quarta Lei: Lei da Polaridade
Tudo t em pólos opost os, cada coisa pode ser vist a de duas f ormas dif erent es e
opost as. E t odos os opost os podem ser harmonizados at ravés da Alquimia do
Pensament o. Tudo pode mudar se mudarmos a perspect iva do olhar, de cada pólo que se
olhe se apresent a uma qualidade dif erent e da mesma coisa.
Assim t udo t em seu posit ivo e negat ivo, sua luz e sua sombra. Cabe-nos procurar em
cada coisa o seu opost o, de f orma a não se perder em julgament os grat uit os e ilusões
t razidas pela ment e condicionada pela cult ura, pela ciência, pela religião ou pela sociedade.
At ravés da ident if icação dos pólos é possível mant er o equilíbrio ent re emoções
opost as, pessoas em conf lit o e opiniões radicais. At ravés da Alquimia do Pensament o
podemos aprender a se colocar no lugar das pessoas que são dif erent es dele e assim
conhecê-las melhor, conseguindo harmonizar a rejeição event ualment e sent ida.
O conheciment o da Lei da Polaridade nos indica a exist ência de vários graus ent re os
opost os e a possibilidade de nos sit uarmos nos graus int ermediários para nos mant er na
Faixa de Tolerância, onde não somos af et ados por emoções radicais.
A Alquimia do Pensament o nos permit e a t ransmut ação de um polo naquele que lhe é
cont rário; da sombra em luz, do negat ivo em posit ivo, do mal em bem. Pela Alquimia do
Pensament o t ransf ormamos o Ego novament e em Essência Luminosa. Dominando est a
f ase da Alquimia do Pensament o, est amos em condições de ajudar out ras pessoas a
mudarem sua própria polaridade.

A Quinta Lei: Lei do Ritmo
O ir e vir do Universo se origina na própria vont ade do criador quando liberou suas
part ículas para que um dia ret ornassem para Ele. Nesse ir e vir est á t oda a possibilidade de
criação e de dest ruição, de ir e volt ar, de subir e descer, de ação e de reação. Devemos t er
consciência desse rit mo em t odas as coisas da sua exist ência, de f orma que não seja
levado pelos acont eciment os à revelia de sua vont ade. Precisamos observar os
moviment os do rit mo da vida e saber aproveit á-los a nosso f avor, cuidando para não
sermos dest ruído por eles.
Em t odo rit mo há um pont o, ou melhor, uma f aixa de neut ralidade, onde se pode est ar
seguro para observar o próprio moviment o da vida e mesmo cont rolá-lo. At ravés da
Alquimia do Pensament o podemos alcançar est e pont o de equilíbrio e usar a Lei do Rit mo
em benef ício próprio e de out ras pessoas.
A Sexta Lei: a Lei de Causa e Efeito
Est a lei demonst ra que nada acont ece sem uma causa que lhe dê origem e, por out ro
lado, que t oda ação se t orna um causa, que vai gerar um ef eit o post erior. Assim nenhum
acont eciment o pode ser considerado casual.
Também é preciso ressalt ar que os planos superiores geram causas que t êm ef eit os
sobre os planos inf eriores, est a é a lei. Precisamos ent ender est a lei e aplicá-la, para gerar
os f at os de nossas vidas.
Já conhecendo a Lei da Vibração e sabendo as vant agens das vibrações ment ais
superiores, ele procura elevar-se ment alment e para t er os ef eit os posit ivos que deseja
para si e demais pessoas de queira ajudar. Por out ro lado, com o conheciment o da Alquimia
do Pensament o evit a os ef eit os negat ivos que possam ser gerados por causas de vibração
inf erior.
A Sétima Lei: Lei do Gênero
Tudo t em o seu princípio f eminino e masculino e ist o se manif est a em t odos os planos,
como as demais leis. A lei do gênero at ua no plano f ísico e t ambém nos planos superiores.
Sabemos da import ância dos dois gêneros em t oda a manif est ação. Ele reconhece em
si os dois gêneros e procura at ivá-los e harmonizá-los, de f orma a desenvolver em si part es
iguais de energia f eminina e masculina. Est a t ransf ormação vai gerar um novo ser, com
caract eríst icas andróginas e condições especiais de exercer sobre o mundo seu poder
alquímico.

Assim a Alquimia do Pensament o é um processo de t ransmut ação ment al que se dá
at ravés de dif erent es et apas, com dif erent es graus de vibração e rit mos, harmonizando
pólos e gêneros e observando causas e ef eit os. Todo processo alquímico é um processo
de t ransmut ação e sempre busca alcançar a Unicidade, o Uno, a Coisa Única.
A Alquimia do Pensament o é a art e ou ciência de t ransmut ar qualquer pensament o,
energia ou mat éria. Como o Universo é ment al, o Dimensional pode at uar sobre o Universo,
t ransmut ando o negat ivo em posit ivo, melhorando condições humanas e do ambient e
nat ural. Ele percorre o Caminho da Luz e passa a perceber o mundo de uma nova maneira,
ent endendo cada f at o sob uma nova perspect iva. Est e processo permit e t ant o a conquist a
do ouro f ísico como a conquist a do ouro int erno, que se expressa pela projeção da própria
luz.
No passado muit os procuravam a Pedra Filosof al, que daria ao alquimist a poderes
sobre a mat éria. Na verdade est a pedra f ilosof al não se const it uía necessariament e de um
objet o, mas sim energia que podemos produzir, armazenar no chakra f ront al e cont rolar seu
uso em f unção das necessidades.
Todo o processo alquímico vivido gera um nível de consciência dif erent e das demais
pessoas. Essa aut o-t ransf ormação pode ser considerada o verdadeiro “elixir da vida
et erna”, pois os ef eit os dest e processo são observados t ambém sobre o corpo f ísico, que
perde densidade durant e o processo.
A Alquimia do Pensament o é um processo alquímico de t ransmut ação ment al que
obedece às mesmas f ases da Alquimia seguidas pelos alquimist as em t odos os t empos:
NIGREDO (Pret o), ALBEDO (Branco Prat a), CITRINITAS (Amarelo), RUBEDO (Vermelho).
Na primeira f ase o Dimensional sof re por se achar perdido, sem perspect ivas, como se
caminhasse no escuro. Nest a f ase f az cont at o como seu lado sombrio e precisa enf rent ar
suas emoções negat ivas: raiva, inveja, medo e superar a compet ição. Nessa et apa ele
precisa descer aos est ágios baixos de sua vida int erior e ir f undo na ident if icação de suas
f raquezas e suas limit ações. Durant e est e período ele culpa t udo e t odos pelos seus
f racassos e por não t er desenvolvido suas habilidades nem t er t ido seus cont at os com a
luz. Fazer cont at o com a própria sombra é o início da descobert a da própria luz. Seu
despert ar est á começando.
A caract eríst ica da segunda f ase é o clareament o da consciência, quando o
Dimensional assume suas limit ações e procura ent endê-las, mas no processo de analisá-las
vai descobrindo que elas podem ser neut ralizadas pelo pensament o. Ainda é uma f ase de
conf lit os, alt os e baixos, experiment ação dos opost os. Sua perspect iva ainda é muit o

individual, egóica, ele int erpret a os f at os a part ir de uma visão est rit ament e pessoal. A
necessidade de assumir seu compromisso cósmico e de ent ender que cada um t em sua
própria t aref a cósmica são pressões nest e período. Muit os se acham inf eriorizados por não
t erem recebido as missões de seus colegas que consideram mais int eressant es, ou mais
f áceis, ou mais import ant es, et c.
Durant e a t erceira f ase há um amadureciment o na f orma de o Dimensional ver o mundo;
sua perspect iva se abre e ele se descobre f azendo part e de um corpo de energia,
passando a t er mais compreensão e compaixão pelos demais. Suas t endências à
compet ição são subst it uídas pela colaboração e ele começa a experiment ar a energia do
amor. Começa sua ent rada no Caminho da Luz, onde sua consciência o ensina a perceber o
mundo além dos cinco sent idos.
A quart a f ase do processo alquímico é de neut ralização dos conf lit os int ernos, de
harmonização dos opost os, de int egração das energias f emininas e masculinas at ravés de
uma sínt ese int erna. Ele descobre o seu ouro, sua pedra f ilosof al. Seu cont at o com a
Luz/inf ormação levam-no ao aperf eiçoament o do corpo f ísico, do equilíbrio do corpo
emocional e da elevação do corpo ment al.
Emocional/Ment al
No grande Ciclo Cósmico, t udo é energia e nest e cont ext o dinâmico, iniciamos nossa
t rajet ória cósmica como Part ículas Fragment adas da Consciência Divina at é chegarmos à
consciência humana. Porém nest e percurso, viemos diminuindo cada vez mais a
ressonância da Luz Divinal dent ro de nós. At ingimos f reqüências menos sut is, densif icando
nossos Corpos de Luz at é chegarmos à 3ªdimensão, onde at ravés da energia
Criat iva/Kundalini, f ormamos um corpo f ísico, comandado por uma consciência ressonant e a
qual denominamos “ego”/personalidade, e que vibra ao nível dos cinco sent idos
anat ômicos.
Somos um Corpo Espirit ual (somos Luz) que se expressa aqui no Plano Físico para
vivenciar o dualismo emocional. Ent ret ant o, t eremos que vencer o dualismo emocional,
para evoluirmos complet ament e nosso corpo emocional, e só ent ão conseguiremos part ir
para a evolução do corpo ment al. São as emoções que f azem a dinâmica do nosso
cot idiano, ora posit ivas, ora negat ivas como se est ivéssemos em uma balança, nos
t ornando mais densos ou não, dependendo de como est amos vibrando.
As emoções vibram energet icament e e as mais baixas (medo, preocupação, raiva et c.),
vão subindo o padrão vibrat ório at é as vibrações mais alt as, dent re as quais, o Amor é a de
maior vibração. Também emit em sons (para nós, impercept íveis) e cores (para nós ainda
invisíveis). Conf orme a emoção que a pessoa est á vibrando no moment o, ela emana

det erminada cor ao seu redor/aura. Como esse campo é elet romagnét ico, nas nossas
int erações, nos nossos relacionament os, há uma t roca dessas energias, uma miscigenação
energét ica no campo das pessoas que est ão int eragindo e deixando o campo em volt a
delas, replet o dessa energia. Por exemplo: numa f est a de aniversário, a energia vibracional
que prevalece no ambient e é complet ament e dif erent e da energia de onde est á
acont ecendo um velório.
Quando vibramos em emoções negat ivas, aliment amos as f ormas-pensament o
negat ivas e o opost o t ambém. Obviament e devemos cuidar de como vibramos para não
int eragirmos com f reqüências que não desejamos.
Est amos num emaranhado de emoções, port ant o somos emocionalment e “ricos”.
Muit as pessoas são possuidoras de uma carga imensa de energia emocional, mas
sequer sabem que podem e devem ut ilizá-la em benef ício próprio ou para ajudar aos
out ros.
Não import a qual energia cont amos, se posit iva ou negat iva, porque não exist e energia
boa ou ruim, o import ant e é o direcionament o que damos a ela com o nosso pensament o.
Chamamos de Energia Vibracional/Criat iva/Kundalini, não só a energia obt ida at ravés do
at o sexual, como t ambém a energia obt ida da vibração das emoções. As emoções nos
f azem vibrar e a nossa densidade depende do grau dessa vibração. Quant o mais vibramos
na dualidade, mais dist ant es est amos de vibrar em out ras f reqüências/dimensões menos
densas.
Devemos at ravés da ment e, aprender direcionar para o Front al, a energia da Kundalini
para que possa a part ir dest e chakra, sent ir o verdadeiro êxt ase, que est á além do prazer
f ísico de um at o sexual e f az a alma vibrar em uma int eração prof unda ao nível dos set e
corpos levando-nos a um cont ent ament o indescrit ível e a uma Alegria Int erior imensurável.
Exist em diversas t écnicas para despert ar est a energia radiant e e divina da vida,
ent ret ant o, o indivíduo só deve liberá-la corret ament e, direcionando-a para sua
Transmut ação.
O despert ar da energia da Kundalini ou da energia na f reqüência da cor vermelha
promove uma série de habilidades que est ão lat ent es.
Quando despert amos a Kundalini, expandimos mais o nosso campo áurico e af loramos
as habilidades/pot encialidades ment ais. Um grande líder com cert eza t erá a sua energia de
Kundalini bem despert ada.
Devemos ser bem caut elosos com as nossas emoções porque a Kundalini pot encializa
t ant o o lado posit ivo como o lado negat ivo. A Kundalini t ambém nos coloca f rent e a f rent e

com as nossas f raquezas e Karmas para que possamos t ranscender est as quest ões e
at ingir out ro grau evolut ivo.
Nosso compromisso maior aqui nest e planet a é elevar nosso Corpo Físico/Emocional
ao Corpo Ment al Dimensional que é sut il, e ao qual est amos est reit ament e ligados, pois não
devemos esquecer que somos primeirament e um Corpo Espirit ual, port ant o devemos
volt ar a Ser Luz. E, como dizem: “Não somos um corpo que possui uma alma, somos uma
alma que possui um corpo f ísico”.
Vivemos nos Planos Físico/Ast ral, com nosso Corpo Físico/Emocional, e precisamos
f ormar nosso Corpo Ment al Sut il para com ele podermos avançar na escala evolut iva e
galgarmos dimensões mais elevadas.
Quando t rabalhamos com a energia ment al, nosso f luxo energét ico passa a ser
ascendent e ao elevarmos nossa energia Kundalini ao chakra Front al/Ment al t ornando-a
at iva como Energia Vibracional e at uando não só no nosso campo energét ico, como
t ambém ao nosso redor.
Precisamos levar nossa Energia Vibracional para o chakra Front al, pois quando at uamos
no Plano Ment al, geramos nosso próprio campo de energia, f icando livres de int erf erências
energét icas indesejadas.
Levar a energia para o Front al é Criar.
Nosso f ut uro é f eit o de “possibilidades”, e est as, nós podemos Criar com o
pensament o bem direcionado.
É at ravés do pensament o que vamos nos modif icar, porque o pensament o precede a
ação. Devemos assumir o cont role do pensar.
Somos “Parceiros de Deus”, quando ele nos f ez à sua imagem e semelhança nos
agraciando com poderes de Co-criação. Essa parceria nos proporciona a dinâmica do viver
cot idianament e at ravés de nossas escolhas e de nossas at it udes.
Quando brigamos, choramos, sof remos et c., est amos “jogando f ora” a energia at ravés
de at os, gest os e palavras.
Quando já est amos realment e conscient es da nossa “realidade”, não nos deixamos
inf luenciar pela desarmonia dos out ros ou por pensament os negat ivos, porque sabendo o
que queremos, já não recuamos diant e dos problemas, por mais dif íceis que pareçam ser.
Sabemos que ao nos harmonizar at ravés da f reqüência ment al/vibracional, aceleramos a
f reqüência ment al ao mesmo t empo em que f isicament e relaxamos conservando o
equilíbrio emocional.

Geralment e em sit uações de conf lit o, medo ou culpa, criamos o hábit o de reagirmos
em emocional exacerbado, nos desest abilizando e saindo da f aixa de t olerância.
Evolução é aut ocont role. Devemos t er “ação conscient e” em vez de “reação”. Durant e
uma reação, há consumo de energia e desest abilizamos nosso campo energét ico.
Além dist o, a reação é at it ude de um “ego compet idor” ao passo que a ação
conscient e provém do ”Eu Int erno”, t ambém chamado de “Crist o Int erno” ou nossa “Chama
Int erna”, que se ref ere ao Eu Superior.
Nest es moment os, devemos reconhecer o sent iment o experiment ado e nos
conscient izamos da emoção que ele nos provoca. Logo em seguida damos uma ordem para
o nosso subconscient e no sent ido de t ransf ormar essa emoção em energia vibracional
(pela ação da Kundalini que sobe em espiral pela nossa coluna vert ebral) que deverá ser
armazenada em nosso chacra Front al para ser ut ilizada em t rabalhos evolut ivos.
Devemos t er f orça ment al suf icient e para mudar nosso padrão vibrat ório, at ravés da
criação de um novo pensament o, pois isso nos leva à ampliação da consciência.
Qualquer problema, seja ao nível f ísico, emocional ou ment al, vai at ingir nossos cent ros
de energia (chakras), bloqueando a corret a circulação de energia, impedindo-nos de elevar
a energia Kundalini pela coluna vert ebral de maneira ef et iva.
Port ant o, se somos humanos à mercê de nosso emocional ainda descont rolado e, além
dist o, não damos cont a de viver o “Caminho do Meio/Neut ralidade”, ent ão pelo menos
vamos aprender a direcionar bem est a energia emanada de nossas emoções e t ambém do
at o sexual. Com cert eza, est aremos mais f ort alecidos energet icament e e capazes de
t reinar o aut odomínio.
Vamos t ent ar nos harmonizar, f icando na neut ralidade dos f at os, permanecendo dent ro
de uma f aixa de t olerância. Como f azer isso? Dando menos import ância aos f at os que
valorizam nosso “ego”/personalidade, porque est e é o gerador das emoções. Podemos at é
vivenciar a emoção, sem necessariament e sof rer por ela. Trat a-se de um exercício
cont ínuo e muit as pessoas já t êm conseguido isso com bast ant e f reqüência. Não bast a
acelerar o rit mo das ondas cerebrais, t emos que t rabalhar t ambém a f reqüência vibrat ória
emocional para que sit uações de descont role ext erno não int erf iram no nosso alinhament o
energét ico int erno. Isso se f az usando o pensament o para mudar as circunst âncias at ravés
da t ríade: Pensament o-Desejo-Ação. Só conseguimos ist o com t reinament o.
O f at o mais import ant e nist o t udo é que devemos lembrar de t rês coisas import ant es:
1º “Sou responsável por minha vida, e só eu posso mudá-la”.
2º “Só eu posso criar, mudar ou t ransf ormar meus pensament os”.

3º “Só at ravés de at it udes conscient es, poderemos f azer ascender nossa Chama Int erna
para conseguirmos a f usão com a energia Cósmica Críst ica que descende do Cosmo”.
Às vezes nos encont ramos t ão desequilibrados emocionalment e, que f icamos
est át icos e nem sequer conseguimos pensar em t ent ar f azer algo para sairmos de
det erminada sit uação. É nesse moment o que validamos nossa f orça do pensament o. Não a
f orça cega de um pensament o qualquer, mas um pensar f undament ado no sent iment o
int erno de esperança de podermos volt ar ao nosso “Signif icado Cósmico”.
Ent ret ant o, não devemos f icar cont ra gerar a energia emocional que vivif ica o “ast ral”,
mesmo porque não adiant a, já que nós somos ainda seres humanos e emocionalment e
vivent es na t erceira dimensão t errena. O que devemos f azer é aprender “administ rar”
sat isf at oriament e a energia de nossas emoções, para que possamos t er uma vida t ranqüila
e com sucesso. Devemos nos conservar na f aixa de t olerância e vivendo dent ro do possível
no Est ado de Neut ralidade/Harmonia, para que sem mais os percalços de nossos
desequilíbrios energét ico-emocionais já t ransf ormados em energia vibracional, possamos
alcançar a nossa Transmut ação.
Somos ressonância da Luz Divina, e nosso Deus Int erno sabe o que f azer ao nos
aproximar de pessoas ou sit uações que vão nos ajudar. Isso porque somos Dimensionais e
por mais que a nossa f reqüência vibrat ória emocional diminua, t emos a int erna cert eza de
Sermos realment e dif erent es do que aparent amos ser. Est amos sempre precisando uns
dos out ros porque “Somos Um Todo” e devemos ver os nossos semelhant es como part e
int egrant e de nossa exist ência. Na separat ividade, densif icamos cada vez mais e
adoecemos nosso corpo f ísico.
E se f az necessária a aproximação e a int eração das pessoas para que a humanidade
se unif ique e volt e a t er Ment e, Vont ade e Espírit o colet ivos, vivenciando a Unicidade.
Agindo dest a f orma, est aremos f ormando um Corpo de Energia e est e, quant o mais
harmônico f or – saindo do dualismo emocional que inibe a expansão de nossa consciência
para níveis mais sut is – mais int eração t erá com out ros planos de realidade, ao alcançar
nossa verdadeira Essência.
Uma Explosão de Luzes
Tudo começa com o Verbo e a Vont ade divina explodiu em inf init as cent elhas de
Consciências iluminadas – puras luzes de Deus. E essas “Frações” divinas reproduziam
t odas as qualidades e poderes divinos, t razendo em si as pot encialidades da essência
f eminina e masculina. E ainda cumprindo a Vont ade divina, o impulso cósmico, cada uma das
f rações t ambém se desdobrou e se ramif icou por t odos os Universos e se f racionaram e se
dividiram, at é gerarem essências masculinas separadas das essências f emininas. E
t ambém cada uma dessas se dividiu como numa dança mágica em que t odos se expandem

ao máximo e depois se reúnem, ref azendo o caminho que leva à origem. Nest e ret orno vão
encont rando seus pares, da f orma como f oi previament e def inido pela vont ade maior.
E assim nos perdemos e assim nos reencont ramos e, independent e dos laços
sangüíneos, nos unimos a pessoas de f orma irresist ível, como se obedecêssemos a um
plano superior. E assim é. Quant os há que não se reconhecem na f amília em que nasceram e
mais t arde encont ram pessoas que “adot am” com suas f amílias, como se f ossem pais,
irmãos, t ios, et c. São amigos, amores, colegas de t rabalho, parent es pref eridos. Às vezes
são personalidades locais, nacionais, mundiais que at raem nosso
carinho, como se pudessem ser nossos f ilhos, pais, mães, irmãos – como se pudessem
ser da nossa f amília. E t ant as f amílias há que ao longo do t empo e das gerações vão
incorporando pessoas que se agregam e passam a ser considerados “da f amília”, e muit as
vezes o são mesmo.
O Eu Superior
Ent ão, na medida em que evoluímos, os membros das mesmas f amílias cósmicas vão
se encont rando, f azendo junt os o caminho de volt a, em direção às suas essências originais,
às f rações cada vez maiores de sua origem divina, reencont rando essas unidades bipolares
de consciência (Eus Superiores). Cada Eu Superior t raz as pot encialidades f eminina e
masculina – yin e yang – negat iva e posit iva da energia. Cada polaridade se desprende, se
desdobra em múlt iplas f aíscas de consciência, que vão se localizar em dif erent es pont os
do Cosmo, seus Pont os de Origem para o início da caminhada evolut iva. Não import a para
onde f oram seus desdobrament os – o Eu Superior jamais perde a ligação com suas
part ículas e f ragment os, ele t em o regist ro de t odas as suas exist ências, de t odos os
pensament os e de t odas as ações de cada um deles.
Somos puros quando nos desprendemos do Eu Superior, pura essência luminosa. A
part ir do moment o em que nos individualizamos na mat éria, vamos perdendo a memória e a
pureza da experiência divina, e ist o t ambém f az part e do Plano. Nosso desaf io é nos
purif icarmos para que ressurja a essência original. Para ist o é preciso uma conexão cada
vez mais perf eit a com as emissões enviadas pelo Eu Superior.
São muit os os obst áculos para nos sint onizarmos com o Eu Superior. Temos set e
camadas da aura que precisam est ar harmonizadas, alinhadas com est a luz. Vencer, superar
cada um desses obst áculos é t aref a de vidas e vidas, t rabalho árduo diário de aprender e
evoluir a part ir de cada experiência que a mat éria nos proporciona. A evolução ment al pode
ser resumida como est e processo de diariament e se iluminar int eragindo com a mat éria.
Transf ormar a mat éria em luz, sut ilizar cada porção brut a que carregamos ao longo de
t ant as exist ências.

Enquant o não nos sint onizarmos com o Eu Superior é como se viajássemos sozinhos,
sem t er com quem conversar, sem t er quem orient ar ou aconselhar na viagem ao
desconhecido. Após nos conect armos, ganhamos um mapa, um guia e os recursos
necessários para est a viagem cósmica em direção à f amília original. Mais que isso, não
est amos mais sozinhos.
A cada dia encont ramos mais e mais companheiros de viagem que nos at raem e são
at raídos para nossa companhia. Se ant es est ávamos num vôo cego, sem saber para onde o
dest ino nos levava, repent inament e int uímos, descobrimos, t emos cert eza do dest ino e
conf iamos numa chegada segura. O cont at o com o Eu Superior nos devolve a verdadeira
ident idade, a exat a f reqüência que caract eriza nossa individualidade, nossa marca no
Universo.
Da Família Terrest re para a Família Cósmica
Dent re os conceit os f undament ais do processo de Evolução Ment al est á o de Família
Cósmica. A visão de pert encer a uma f amília que se dist ribui por t odos os Universos dá uma
nova dimensão ao indivíduo, t razendo para ele uma consciência de et ernidade.
Os f amiliares consangüíneos você ident if ica pelos t raços f isionômicos, origem cult ural,
raça, nomes e sobrenomes. Eles se parecem com você, pert encem à sua Árvore
Genealógica – real ou imaginária. Nos laços de sangue, a hist ória é recent e e f acilment e
resgat ada. Numa única reunião f amiliar você remont a a est rut ura remot a acessível, que
pode corresponder a 100, 200, 300 anos at rás.
Mas como resgat ar uma memória de est rut ura f amiliar que volt e no t empo 1000, 10000,
1 milhão de anos? E que f amília é est a que após t ant o t empo ainda pode ser ident if icada?
Est amos f alando de um conceit o evolut ivo, que implica em aceit ar o parent esco de
pessoas por laços energét icos, cósmicos, et ernos, que não se desat am nem por disput as,
nem por dist âncias, nem por esqueciment os ou decepções. Uma união assim t ão f ort e,
acima do bem e do mal, do t empo e do espaço, só pode t er uma origem mágica, cósmica,
quase míst ica.
Reconhecendo a Família Cósmica
A cada est ágio evolut ivo encont ramos mais int egrant es de nossa Família Cósmica,
simplesment e
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reconheciment o, se não há sinais ext ernos que os ident if iquem conosco? Na verdade t udo
acont ece por sinais int ernos. Int ernament e, int uit ivament e sent imos que est amos na
presença de um igual, mesmo que ext ernament e ele seja muit o dif erent e.
E não import am f at ores como sexo, idade, nacionalidade, condição sócio-econômica,

et c. Simplesment e sent imos, int uit ivament e sabemos.
Hoje, com o avanço t ecnológico, é possível mapear nossas f amílias at ravés das f ot os
da aura. Um bom analist a pode ident if icar t raços energét icos que indiquem o grau de
parent esco cósmico ent re as pessoas cujas auras sejam regist radas.
Os laços cósmicos de parent esco não são como os consangüíneos, onde nos sabemos
pais, f ilhos, avôs, net os, primos e t ios. Os parent escos cósmicos f alam em Part ículas,
Fragment os, Almas Gêmeas e de out ros pedacinhos iluminados nascidos da mesma
essência ou do mesmo Eu Superior.
Caso não t enhamos acesso à t ecnologia específ ica que possa ajudar na ident if icação
desses parent es cósmicos, uma boa opção é passar a ouvir melhor, prest ar mais at enção,
priorizar mais as pessoas que ent ram na nossa vida no cot idiano. São comerciant es,
mot orist as, empresários, alunos, colegas do f ilho, da mulher ou do marido. São os
est ressados e est ressant es vendedores, os at endent es de SAC, os agent es de t elemarket ing e os bancários, policiais, padres e past ores. Devemos ouvir com t oda a calma,
olhando nos olhos, os idosos e as crianças muit o pequenas, os pedint es e t ambém os
adult os que f alam alt o demais e os adolescent es que não querem nos ouvir.
Enquant o observamos com a ment e, devemos procurar sent ir com o coração. Dessa
f orma vamos ref inando a int uição. Ao longo de um t empo nos especializamos não só em
saber quem t em energia compat ível com a nossa, mas começamos a f azer combinações de
algumas pessoas com out ras das quais guardamos na memória as impressões energét icas
que nos causaram.
Est a ident idade energét ica é a f reqüência vibracional de cada um. Cada um t em a sua
individualidade e ao mesmo t empo sua ident idade com um grupo de consciências que
t razem desde sempre uma mesma marca sut il e que quando conseguimos encont rá-las
f ormamos com elas uma luz única, que nos ilumina, aquece, conf ort a e ensina o caminho de
volt a para a Plenit ude Divina.
Quando nos reunimos, est amos exercit ando uns com os out ros o aprendizado da
convivência. Apesar de nossas individualidades, com personalidades dif erent es que
caract erizam o grau de evolução de cada um e, port ant o, com as limit ações que daí advém,
possamos assim mesmo no convívio dest es moment os, no Amor de Crist o, viver a
Harmonia de uma verdadeira f amília.
Como nada e ninguém são isolados no universo, porque t udo e t odos são ext ensões da
mesma Vont ade Divina, o nosso cresciment o ment al/espirit ual não pode ser conseguido
isoladament e. Nós só nos iluminamos quando nos descobrirmos em sint onia com os nossos
semelhant es, pela comunhão de nossas experiências, aprendizes que somos uns dos

out ros e f ilhos da mesma Vont ade Divina.
Ent ret ant o, para que est a página de nossa hist ória est eja realment e virada e possamos
concluir na t erceira dimensão a nossa “busca”, devemos t ambém nos t rabalhar no sent ido
de cada vez mais nos harmonizarmos. Devemos t er a mesma noção, que t ant o uma f amília
seja ela cósmica ou t errest re, só será considerada como t al se seus membros f orem
harmonicament e part icipat ivos, quando ele e os out ros dimensionais apenas serão
realment e um Corpo de Energia se comport arem uns com os out ros com mais equilíbrio
emocional.
No nível de consciência desarmônico exist em apenas indivíduos circunst ancialment e
reunidos e não uma f amília porque nest a f reqüência não pode exist ir a Harmonia f ormadora
de um Corpo de Energia.
Nest a dimensão energet icament e densa que o Poder Divino nos concedeu como at ual
moradia para a nossa vivência e a nossa experiência, compat íveis com os nossos est ágios
de consciência no que conhecemos e percebemos como verdade, nós só volt aremos mais
rapidament e à Luz, se pelos ensinament os de Crist o, vivermos verdadeirament e como
irmãos.
O Caminho de Volt a
… e a Font e de t oda a luz se mult iplicou em inf init as Unidades luminosas. E cada
Unidade, à semelhança da Font e, t razia em si as qualidades M e F, polaridades posit iva e
negat iva, masculina e f eminina de uma mesma energia. E assim como a f ont e se mult iplicou,
cada Unidade se dividiu em inúmeras essências/f rações de luz, espalhando os Fs e os Ms
pelo Universo inf init o.
E cada f ração/essência da Unidade, t ant o F como M t ambém se desdobrou em
part ículas e em f ragment os irmãos, já que oriundos da mesma essência.
E t odos f oram se dist anciando t ant o da Font e como da Unidade e da Essência.
Obedecendo ao moviment o e ao rit mo da dança cósmica f oram se espalhando pelos
mundos, como se cada mundo f osse um palco preparado para receber t odos esses
pedacinhos de luz, et ernas consciências, que um dia aprenderão o caminho de volt a à
Essência e da Essência para a Unidade e da Unidade/Eu Superior para a Font e Maior.
A consciência de pert encer a uma f amília maior, que se dist ribui por t odos os Universos
e t odas as Dimensões é um sinal de que est amos f azendo o caminho de volt a. De volt a para
o Pai.
Quando é despert ada a consciência cósmica, camadas e camadas de embrut eciment o
f oram ret iradas, deixando af lorar a essência luminosa. Est a luz vai se manif est ar at ravés de

pensament os, idéias, ações, palavras iluminadas. São comport ament os que deixam claro
uma at it ude que inclui t odos os seres numa mesma condição de irmãos. Irmãos de luz, não
import ando se são iguais ou dif erent es de nós.
Encont ramos os irmãos da mesma polaridade, respect ivament e f eminina ou masculina,
que se revelam f ragment os e part ículas da mesma essência, oriunda do mesmo Eu
Superior. Nesse ret orno eles são descobert os, ident if icados, conf irmados como f eit os da
mesma essência, ainda que de f ormas e subst âncias dif erent es.
Também nos encont ram aqueles de polaridades opost as e que se conf irmam part es da
mesma Unidade, seu Eu Superior, e que se revelam Almas Af ins, Almas Gêmeas da
Essência Irmã, Almas Gêmeas, Almas Cármicas. Algum dia no f ut uro eles se revelarão
Almas Gêmeas Mat riz, com prof unda sint onia e semelhança no grau de iluminação (ou
int ensidade da luz). Enquant o ist o não acont ece, vamos experienciando ent re nós as
vivências boas ou ruins, as alegrias, as t aref as e os desaf ios e provas que const roem o
caminho da iluminação.
Às vezes nos deparamos com energias t ão compat íveis conosco e de polaridade
opost a que com elas nos ident if icamos, mas nem por isso são da mesma essência de
origem. São t ão amigos, sua presença nos f az t ão bem e, não import a o grau de
relacionament o, sabemos que vamos amá-los como irmãos especiais – são Almas
Companheiras, que nos ajudam na missão e t ambém na nossa rot ina de vida, prof issional ou
pessoal.
Almas Gêmeas não necessariament e precisam “se casar e viverem f elizes para
sempre”. Na verdade o encont ro das Almas Gêmeas marca o alcance de um grau de
consciência t al que eles podem simplesment e compart ilhar um t rabalho, um projet o de
vida, uma missão, de f orma que um cont ribua para o sucesso, a evolução e a iluminação do
out ro.
Também com origem no mesmo Eu Superior t emos as Almas Af ins, quase Almas
Gêmeas, f alt ando apenas o nivelament o do grau de consciência – quest ão de t empo. Num
f ut uro próximo se ident if icarão um ao out ro como uma Alma Gêmea. Mas enquant o não se
nivelam, soment e um deles, o de mais alt o grau de consciência, percebe o out ro dest a
f orma.
Acont ece que o Eu Superior se desdobra em várias essências de cada polaridade e
ent ão vamos encont rar as Almas Gêmeas da Essência Irmã, de polaridades dif erent es, com
a mesma energia do Eu Superior, mas originadas de essências dif erent es. Também se
t ornarão Almas Gêmeas um dia – a Unidade só se realiza quando reúne t odas as suas
part es na plenit ude da luz.

Nest a jornada, de volt a à casa onde t udo começou, obrigat oriament e encont ramos as
Almas Cármicas. São pedacinhos da mesma Unidade, ainda que com polaridades opost as à
nossa. Em algum moment o nos encont ramos e as experiências f oram emocionalment e
f ort es, gerando conf lit os, at rações e rejeições. Chegará a época de se harmonizarem e
neut ralizarem os choques emocionais do passado, t ornando-se t ambém Almas Gêmeas,
viajando junt os para a Unidade de Luz.
Finalment e t emos as Almas Companheiras. Como o próprio nome diz, t êm energia
muit o compat ível com a nossa, são de polaridade opost a, porém são de out ro Eu Superior.
São grandes parceiros para compart ilhar qualquer experiência conosco, seja de t rabalho,
missão, f amília ou casament o. São como present es de luz na sua vida e a cada encont ro
realment e iluminam sua exist ência com uma amizade sincera, ajuda desint eressada, apoio
amoroso.
São t ant as as possibilidades de encont ros iluminados que a Nat ureza e o Universo nos
reservam que precisamos f icar at ent os a cada nova experiência, a cada nova pessoa que
se insira no nosso campo vit al. Cada um deles, seja part e de um relacionament o próximo
seja part e de uma simples t roca comercial, companheiro de t ransport e colet ivo, prof essor
ou aluno, prof issional de saúde, qualquer um pode ser a part e que f alt a para você conhecer
e caminharem junt os pra a luz.
Por t udo isso é necessário procurar em cada pessoa do nosso mundo o papel que ela
t em no nosso cresciment o pessoal, na nossa aprendizagem em geral, na nossa superação
prof issional, na nossa cura, na nossa elevação espirit ual e na evolução ment al. Cada um t raz
uma senha, um sinal, um segredo na sua energia que precisa ser descobert o, decif rado,
ent endido e abençoado por nós.
Quem são as pessoas iluminadas?
Cabe esclarecer est a quest ão de f azer part e de uma mesma f ração de luz. Quem são
os iluminados? Todas as pessoas vieram da luz, mas será que t odas volt arão para ela?
É comum as pessoas discriminarem e considerarem dest it uídas de luz aqueles que
paut am suas vidas com prát icas criminosas, cenas de violência e f ormas variadas de
degradação moral. Será que os criminosos t ambém t êm origem divina, essência luminosa?
Realment e é muit o dif ícil vermos pessoas assim e vislumbrarmos luz, verdade e amor
nelas. Porém elas est ão no mesmo caminho evolut ivo que t odas as out ras, com menor ou
maior consciência. Elas est ão em et apas dif erent es da caminhada, mas caminhando. É est e
o dest ino de t odos: volt ar para a luz, expressar plenament e sua essência luminosa.
Quando ouvimos f alar da Síndrome de Est ocolmo, aquela em que as vít imas de
seqüest ro criam uma simpat ia pelo seqüest rador, chegando às vezes a def endê-los,

pensamos que no meio das t revas do sof riment o por que passam, elas conseguem
enxergar a possibilidade de luz do out ro.
Mas t ant o a dif iculdade de expressar a luz quant o a dif iculdade de vislumbrar a luz do
out ro f azem part e do processo evolut ivo. Felizment e a cada dia são of erecidas
oport unidades para est e t reinament o e assim vamos nos aperf eiçoando. Os primeiros
passos são os mais dif íceis, mas quando nos det erminamos a f azer a caminhada, cada dia
f ica mais f ácil descobrir as soluções para t ant os desaf ios.
As f acilidades que vamos encont rando ao longo do caminho evolut ivo são geradas pela
inspiração enviada pelo Eu Superior e pelos encont ros com nossos f amiliares cósmicos,
que int uit ivament e nos ajudam com inf ormações, recursos, companhia, conselhos, muit as
vezes sem saber que f azem part e do mesmo pedacinho iluminado de onde viemos.
O Despert ar da Consciência Cósmica
De acordo com a Bíblia, em Gênesis Capít ulo 1, Versículo 26, disse Deus:
”Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco.
Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e
sobre os animais que se arrastam pelo chão“.
Analisando est e Versículo com um olhar crít ico, e não religioso, somos levados a
pensar que Deus possa ser um homem de barbas brancas e longas. Af inal de cont as,
quant os milhares de anos já se passaram desde que Ele nos criou? O mesmo Versículo
ut iliza o plural, como se mais de um Deus part icipasse da criação dos seres humanos:
“Vamos f azer os seres humanos que serão como nós”.
Para que possamos chegar próximos a ent ender o que é Deus e suas criações,
primeirament e devemos f azer um esf orço para t ermos uma mínima idéia do que é o
Universo que pensamos conhecer. Est e é um caminho em busca do despert ar da
consciência cósmica.
Conf orme a “ciência of icial at ual”, a Terra f az part e de um Sist ema Solar que possui
apenas nove planet as, com 57 sat élit es, no t ot al de 68 corpos celest es, apesar dos
Sumérios alegarem que exist iam 12 planet as em nosso Sist ema Solar… A “grosso modo”,
em relação a out ros ast ros do Sist ema Solar, a Terra possui um volume 49 vezes maior que
o da Lua, e 1.300.000 vezes menor que o do Sol. É preciso que t enhamos noção de sua
pouca import ância diant e do rest ant e do Universo.
Nosso Sist ema Solar f az part e de uma pequena Galáxia conhecida por Via Láct ea, um
aglomerado de aproximadament e 100 bilhões de est relas, com pelo menos 100 milhões de
planet as, e conf orme os ast rônomos, no mínimo 100 mil com vida int eligent e e mil com

civilizações mais evoluídas que a nossa.
As últ imas observações do t elescópio Hubble elevaram o número de Galáxias
conhecidas para 50 milhões. Em 1991, em Greenwich, na Inglat erra, o observat ório localizou
um Quasar (possível ninho de Galáxias) com a luminosidade correspondent e a um quat rilhão
de sóis.
É no mínimo est ranho que após est a monument al obra int eligent e, Deus t enha
colocado em um planet a que represent a um ínf imo grão de areia, sua grande criação, o
homem, f eit o conf orme as suas imagens e semelhanças. Não nos esqueçamos que a Bíblia
sempre regist ra em Gênesis Deus f alando como se f osse mais de um!
Nosso grande irmão e amigo Jesus Crist o há aproximadament e 2000 anos passou em
f orma de parábolas, vários conheciment os int elect uais e morais, devido ao seu grande
est ágio evolut ivo. Quando em missão ent re nós, conf iada pelo Criador, af irmou:
”Na casa de meu Pai há muit as moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não
f osse assim, eu já lhes t eria dit o.” João 14:2.
Se t omarmos como verdadeira a hipót ese de que a Bíblia é a palavra de Deus, qual é a
imagem corret a do nosso Criador?
Talvez o segredo para ent ender Deus não est eja no ext erior, mas sim no nosso int erior.
Nest e moment o t orna-se import ant e duas pergunt as: o que nós somos e quem somos
nós? As duas pergunt as parecem t er o mesmo signif icado, mas não t em.
O homem age, pensa e sent e de uma det erminada f orma, e para saber a razão dist o,
precisa conhecer-se energet icament e, saber que t ipo de inf luência exerce no meio e como
é inf luenciado, não só pela própria energia, como pela dos out ros, e t ambém pela energia
de t udo que se encont ra à sua volt a – o Universo.
Para mant ermos est e nível energét ico equilibrado, é necessário que, em primeiro lugar,
procuremos nos conhecer e nos avaliar. Conhecer as f alhas e aprender como lidar com elas
da melhor maneira, evit a a rupt ura abrupt a dest e equilíbrio, cent ralizando emoções e dest a
f orma mant endo-se em harmonia consigo mesmo, com as pessoas e o meio ambient e em
volt a. Agindo assim, est aremos sempre possibilit ando uma renovação at ravés de t rocas
energét icas.
Vivemos em t empos cont urbados, onde não t emos t empo sequer para nossos
f amiliares. Passamos a maior part e do t empo t rabalhando para pagar cont as. O est resse é
diário. Sem f alar nos moment os em que f icamos int eragindo com problemas que não são
nossos. Diant e dest e cenário caót ico, dedicamos pouco t empo para nossa evolução
int erior, despert ando nossa verdadeira essência, nossa verdadeira consciência cósmica.

Quando o homem compreender melhor a si mesmo, compreenderá não só a si, mas
principalment e quem realment e f oi Jesus Crist o, compreenderá o Todo, o Universo, e
t ambém a Deus.
Cont udo, é t aref a para cada leit or buscar o (re)encont ro consigo mesmo. Auxiliando
nest a t aref a, f aremos uma breve viagem at é a Gallerie dell´Accademia, em Veneza, It ália,
para assim, analisarmos uma das mais f amosas pint uras de Leonardo Da Vinci, chamada de
“Homem Vit ruviano”.
Criado em 1490, no século XV, Leonardo Da Vinci pint ou o “Homem Vit ruviano” baseado
em uma f amosa passagem do arquit et o romano Marcus Vit ruvius Pollio (aproximadament e
70 a.C .).
Tal pint ura é considerada um símbolo da simet ria básica do corpo humano, e por
ext ensão, um dos símbolos da simet ria do Universo como um t odo.
Nest e moment o, t orna-se import ant e cit ar um dos set e princípios de Hermes
Trimegist ro: “O que est á acima é como o que est á embaixo, e o que est á embaixo é como
o que est á acima”. Sendo assim, a simet ria e perf eição não são soment e humanas, mas
Cósmicas. Há uma equiparação ent re o “céu” e a “t erra”.
Examinando a pint ura, podemos perceber que, de acordo com a combinação das
posições dos braços e pernas, realment e se acredit a em quat ro posições dif erent es. As
posições com os braços em cruz e os pés são inscrit as junt as no quadrado. Por out ro lado,
a posição superior dos braços e das pernas é inscrit a no círculo. Ist o ilust ra o princípio de
que na mudança ent re as duas posições, o cent ro aparent e da f igura parece se mover, mas
de f at o o umbigo da f igura, que é o verdadeiro cent ro de gravidade, permanece imóvel.
Import ant e ressalt ar nest e moment o que se analisarmos o lado energét ico do corpo
humano, no umbigo há um chakra chamado de umbilical, o qual, além de out ras t aref as,
possui a t aref a cont rolar nossa vit alidade. É o chakra que é t rabalhado para acelerar e
expandir t odo nosso campo vibracional. Ao se acelerar o chakra umbilical, é acelerado
t odos os meridianos, os est ímulos e as f reqüências cerebrais, nos prot egendo cont ra
energias negat ivas, acelerando inclusive o processo de aut o-imunização.
Homem Vit ruviano

Ret ornando ao Homem Vit ruviano, podemos
ainda verif icar que:
a) Um palmo é a largura de quat ro dedos;

b) Um pé é a largura de quat ro palmos;
c) Um ant ebraço é a largura de seis palmos;
d) A alt ura de um homem é quat ro ant ebraços (24
palmos);
e) Um passo é quat ro ant ebraços;
f ) A alt ura da orelha é um t erço da longit ude da f ace;
g) A dist ância ent re o nasciment o do cabelo e o
queixo é um décimo da alt ura de um homem;
h) A dist ância do t opo da cabeça para o f undo do queixo é um oit avo da alt ura de um
homem;
i) A dist ância do nasciment o do cabelo para o t opo do peit o é um sét imo da alt ura de um
homem;
j) A dist ância do t opo da cabeça para os mamilos é um quart o da alt ura de um homem;
k) A largura máxima dos ombros é um quart o da alt ura de um homem;
l) A dist ância do cot ovelo para o f im da mão é um quint o da alt ura de um homem;
m) A dist ância do cot ovelo para a axila é um oit avo da alt ura de um homem;
n) A longit ude da mão é um décimo da alt ura de um homem;
o) A dist ância do f undo do queixo para o nariz é um t erço da longit ude da f ace;
p) A dist ância do nasciment o do cabelo para as sobrancelhas é um t erço da longit ude da
f ace;
q) A longit ude dos braços est endidos de um homem é igual à alt ura dele.
O ser humano é perf eit o, e para t ant o, nossa f unção no Cosmos é muit o mais prof unda
e bela do que muit os imaginam. Cada milímet ro do nosso corpo f oi inf init ament e bem
elaborado. Não est amos nest e plano por acaso. Temos muit as responsabilidades, e uma
delas é conhecer a nós mesmos, ou seja, descobrir nosso Deus int erior, nosso verdadeiro
Eu.
Um dia o Universo f oi criado. Nest e moment o não import a sua crença, ou seja, se o
Universo f oi criado at ravés do Big Bang ou at ravés de um passe de mágica. O f at o é que o
Universo f oi criado e, de alguma f orma, int eragimos com ele.
Mas qual será a dimensão dest a criação? Mal conseguimos observar a décima part e do
Universo quando olhamos para o céu, como podemos ent ão concluir que somos quem
somos? Nest e moment o, podemos t er uma ligeira visão e compreensão das criações de
Deus. Mas será que t emos consciência de t udo ist o?
Saber reconhecer que não vivemos apenas em uma casa, a qual na maioria das vezes
t em cercas e muros alt os, já é um grande passo. Fomos “dout rinados” a def ender a
propridade privada com unhas e dent es. Mas será realment e que t udo que pensamos ser
nosso nos pert ence? Ou melhor, o que é realment e nosso?

Sent iment os ilusórios são incut idos diariament e em nossas ment es. Na maioria das
vezes não reclamamos, pelo simples f at o de que é muit o mais f ácil “aceit á-los”, do que
quest ioná-los a assumirmos as nossas verdadeiras responsabilidades, ou seja, a nossa
verdadeira essência. Muit as vezes nem nos damos cont a disso.
O ser humano é muit o mais perf eit o do que imagina ser. Est e é um dos mot ivos de nos
sent irmos muit as vezes t ão perdidos, sem respost as para pergunt as t ão simples…
Apesar de parecer dif ícil o despert ar da consciência cósmica, t alvez seja ainda mais
complicado rejeit ar e conseguir ent ender a realidade que nos é expost a diariament e na
mídia. Somos inundados por conheciment os f rios, sem sent ido, vagos e conf usos.
Enquant o muit os perdem t empo propagando o f also, ilusório e complexo, cada um t em a
possibilidade de acessar, sem cust o algum, seu Deus int erior.
Ent ret ant o, t alvez o despert ar seja dolorido para muit os. Saber que somos
responsáveis por t odos os nossos at os (ação e reação), represent a muit o mais do que
podemos imaginar. O processo de despert ar a consciência cósmica signif ica perceber que
Deus est á em t udo, e que t udo est á em Deus; é acordar para uma nova realidade; é saber e
agir como co-criador.
Por f im, para ref lexão, mais uma parábola de Jesus Crist o:
”Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim; crede ao menos por causa das
minhas obras. Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê em mim, esse também fará
as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu vou para o Pai; e tudo
quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.” João,
Capít ulo 14, Versículos 11 a 13.

III – ORIGEM CÓSMICA
Teoria da evolução da raça humana
De que maneira evoluiu a raça humana? Qual sua verdadeira origem? Será que a t eoria
darwiniana sobre a t ransf ormação de símios em humanos est á corret a? São muit as as
dúvidas a serem respondidas sobre a real origem dos seres humanos.
Observando as exposições em museus de Hist ória Nat ural muit os acredit am que essa
quest ão f oi respondida decisivament e. A represent ação que t emos acesso, de que o
homem é descendent e dos macacos, é uma mera int erpret ação dos f ósseis encont rados –
a int erpret ação de um grupo de cient ist as. Há out ras int erpret ações para os f at os e
f ósseis encont rados, mas nenhuma delas é encont rada em um único museu de qualquer

part e do globo t errest re. Porque?
Hoje, museus de t odo o mundo expõem modelos de out ro esquelet o aclamado como
sendo o elo perdido: Lucy, a f amosa aust ralopit hecine descobert a por Donald Johannsen.
Segundo Johannsen, Lucy era muit o parecida com o homem, porém o f amoso
ant ropólogo e co-aut or do livro “Forbidden Archaeology “ (Arqueologia Proibida), Michael
Cremo, diz que est eve em um congresso de ant ropólogos, no qual muit os diziam que ela
mal se dist inguia de um macaco.
Os jornais sempre relat am novas descobert as que nos apont avam à direção da origem
do Homem. Uma descobert a conclusiva ainda não f oi encont rada. O que acont ecerá ao
modelo evolut ivo se o elo perdido não exist ir? Sem ele, há pouco apoio para a ligação do
homem com o macaco.
Com isso, volt amos à velha pergunt a: Quem somos? De onde viemos?
Para respondê-la precisamos nos report ar a f ósseis descobert os há muit os anos. O
aust ralopit hecus, que t eria vivido no sul da Áf rica num período que oscilaria ent re t rês
milhões a um milhão de anos. O homo habilis, que t ambém viveu no cont inent e af ricano há
dois milhões de anos, aproximadament e. Mas o mist ério cont inua.
As Pedras de Ica, encont radas no Peru, at raem nossa at enção nest a busca pela origem
humana. São pedras com desenhos esculpidos, est udadas pelo pesquisador Dr. Javier
Cabrera Darquea em seu museu part icular na Vila de Ica, ao nort e de Nazca, no Peru. A
essas pedras ele at ribuiu o nome de glipt olít icos.
Em 1969, no desert o de Ocucaje, em Ica, Peru, o Dr. Javier descobriu e colet ou mais de
11 mil pedras gravadas com conheciment os de medicina, zoologia, biologia, ast ronomia,
et c., que f oram t alhadas por uma civilização que viveu há 13.000.000 (t reze milhões de
anos), ou seja, ant es da Idade da Pedra…
Um dos desenhos era o de Ágnat o, um peixe sem maxilares que viveu em nosso
planet a em plena era paleozóica ou primária, há mais de 300 milhões de anos. Essa pedra é
uma das cem que exist em na “bibliot eca” lít ica sobre o ciclo biológico desse animal. Como
pode t er sido gravado t odo o ciclo biológico desse ser, sem o homem conhecê-lo e sem
dispor de conheciment o cient íf ico?
Out ro exemplo encont rado na Pedra de Ica f oi o Mapa do Céu, uma imagem aut oexplicat iva das est relas no céu. De onde veio t odo esse conheciment o ast ronômico?
Cont inuamos percorrendo os exemplos gravados na Pedra de Ica. Dest a vez a imagem de

um Planet a est ranho, uma enigmát ica gravura que, segundo o Dr. Cabrera, corresponde aos
cont inent es de um planet a que não é a Terra, e do qual os homens da era glipt olít ica
t iveram conheciment o. Est ima-se que exist am mais 40.000 ou 50.000 pedras em Ica, as
quais const it uem uma vast a “livraria” de um passado ainda a ser desvendado.
De acordo com os est udos do Dr. Javier, a Terra t inha t rês luas girando ao seu redor,
sendo duas delas menores do que o nosso sat élit e nat ural. Como já observamos, est es
seres t inham um grande conheciment o t ecnológico em aeronáut ica, f ísica, ast ronomia e
sabiam que a Terra era cercada por um cint urão elet romagnét ico, hoje conhecido por nós
conf orme regist rou Van Allen sobre a malha magnét ica envolvendo a Terra.
Nas Pedras de Ica exist em inscrições onde aparecem pirâmides erguidas na zona do
Equador. Elas serviriam para capt ar e dist ribuir a energia elét rica pela Terra. Eles ut ilizavam
est a energia t ambém para inf luenciar event os ast ronômicos. Isso f ez com que o planet a
aument asse o seu magnet ismo, at raindo duas dessas luas. Foi quando elas despencaram
lit eralment e na Terra, causando o maior cat aclismo já vivenciado pelo nosso planet a. Numa
das pedras vêem-se naves “suspensas” por uma f orça elet romagnét ica, onde o campo
elét rico é balanceado pela nave e pela planície.
Est es seres ent ão, t eriam part ido para um planet a da const elação de Plêiades,
deixando aqui alguns represent ant es de seu povo, os quais sobreviveram à cat ást rof e,
porém devido à dest ruição, t iveram que recomeçar do zero.
De acordo com alguns cont at ados, ent re eles o mais f amoso, Edward “Billy” Meier,
est es seres ret ornaram à Terra para observar evolução de seus descendent es. Meier
af irma que mant eve cont at o com esses seres de Plêiades, e que eles disseram que já
viveram na Terra há milhares de anos. Não sabemos se Meier t eve conheciment o das
Pedras de Ica, mas Meier começou a t er seus “cont at os” em 1975, enquant o que as
pesquisas do Dr. Javier Cabrera começaram em 1966. Todo esse enigma é t ão incrível que o
Dr. Javier muit as vezes não é levado a sério.
Out ro pesquisador que t ambém acredit a na possibilidade de sermos descendent es
dos ext rat errest res vindos de Plêiades é o escrit or suíço Erick Von Daniken. Ele escreveu
vários livros relacionados com ext rat errest res que t eriam visit ado a Terra há milhares de
anos, quando f oram considerados deuses. Para ele, e de acordo com as suas pesquisas
relat adas no livro “Carruagens dos Deuses”, os povos pré-incaicos da América do Sul
possuíam lendas religiosas relat ando a hist ória de como os deuses da Const elação de
Plêiades vieram à Terra.
Daniken t ambém declara, assim como o Dr. Javier, que esses povos já sabiam que
nest a const elação havia vida int eligent e. Aceit ar t ais idéias é ir cont ra os livros de ciências,

é acredit ar que uma civilização muit o mais avançada do que a nossa já habit ou est e planet a,
conviveu com dinossauros, viajou pelo espaço, conheceu out ros planet as e deixou aqui a
sua sement e…
Na localidade de Klerksdorp, Áf rica do Sul, cent enas de esf eras met álicas dat adas de
supost ament e 2,8 milhões de anos f oram encont radas por mineiros. A cont rovérsia envolve
f inos encaixes circundando algumas esf eras. Técnicos de laborat ório não puderam explicar
sua f ormação por processos nat urais exist ent es.
Em 1966, um mineiro f oi prot agonist a de um espet acular descobriment o. Quando
examinava uma pedra, est a escorregou por ent re seus dedos, caindo no chão. Part iu-se em
duas met ades, e de seu int erior, surgiu uma f igura em pedra, com not ável semelhança com
um f et o humano. Após ser submet ida a diversos cient ist as, chegou-se a mesma conclusão:
t rat ava-se realment e de um f et o humano, porém, pet rif icado. Em out ras palavras, t rat a-se
de um f et o cuja idade pode oscilar em t orno de dois milhões de anos. Como ist o é
possível?
A ilha de Páscoa, pont o no meio do Oceano Pacíf ico sit uado ent re a América do Sul e a
Polinésia Francesa, possui um f ant ást ico segredo: cerca de 300 descomunais escult uras de
pedra – os Moai.
As f iguras t êm de seis a 20 met ros de alt ura, chegando a pesar 400 t oneladas,
const ruídas por um mat erial que não exist e na ilha e que pode ser encont rado a mais de
quat ro mil km de dist ância do cont inent e! Elas f oram descobert as quando marinheiros
holandeses, no domingo de Páscoa do ano de 1722, se depararam com uma ilha não
assinalada no mapa. A ilhot a é de f ormação vulcânica, t endo um relevo moderado,
superf ície de 118 km², com alt it udes que variam de 200 a 500 met ros do nível do mar, e f az
part e da Província de Val Paraíso, no Chile. Pela sua localização, f oi bat izada de “t e pit a, t e
henua” – umbigo do mundo!.
Exist em t rês t ipos de est át uas espalhadas pela área cost eira da ilha, represent ando
f iguras humanas – algumas de corpo int eiro, out ras com os corpos cobert os de símbolos
(hieroglíf icos), mais algumas port ando um est ranho chapéu. Segundo os especialist as, elas
t êm caract eríst icas semelhant es às das est át uas da art e pré-incaica. Mas qual a ut ilidade
dest as escult uras?
A explicação viria dos chapéus que f oram const ruídos nas cabeças de algumas
est át uas. Feit os de mat erial vulcânico poroso, eles t inham a capacidade de absorver as
descargas elét ricas, impedindo que a ilha – onde exist iam habit ações e lavouras de
subsist ência – f osse af et ada.

Levando-se em consideração os dados analisados, os cient ist as concluíram que os
nat ivos da ilha dominavam o conheciment o prát ico da “Lei de Gauss” – que det ermina o
comport ament o da dist ribuição de cargas elét ricas espaciais sobre uma superf ície
dielét rica. Essa descobert a f oi uma surpresa para os est udiosos dos povos ant igos, que
supunham que os “Moai” t inham apenas f unções religiosas ou est ét icas.
De onde t eria vindo o conheciment o da “Lei de Gauss”? Como o mat erial ut ilizado na
sua const rução f oi levado at é a ilha? Como as pedras f oram cort adas, moldadas,
t ransport adas e erguidas sem a ajuda de equipament os sof ist icados?
Na verdade, se nos report armos aos out ros grandes enigmas da humanidade, podemos
perceber como f at or comum e lógico a t odos eles a presença de civilizações
ext rat errest res no planet a Terra…
Gênese dos Dimensionais
A “Hist ória dos Dimensionais” no planet a Terra se ent remeia com a “Hist ória do
Homem”, ist o porque seres ext rat errest res possuidores de nível consciencial mais
avançado – os Dimensionais – quando chegaram ao planet a Terra, valeram-se do corpo
humano (Homo sapiens) para viver/experienciar o dualismo t ridimensional com a f inalidade
de cumprir um compromisso cósmico.
Genet icament e f alando, os seres humanos t êm caract eríst icas de várias raças,
provenient es de raças ext rat errest res.
Nest e cont ext o, a hist ória bíblica, bem como a hist ória genét ica, arqueológica e
ant ropológica do Homem, t ornam-se convenient es para ilust rar, ent re out ros mot ivos, o
porquê da nossa t ão grande dif iculdade em despert ar a Consciência Dimensional que f icou
adormecida/encobert a pela densidade da t erceira dimensão durant e t ant os milênios. Por
est e mot ivo, é relevant e conhecermos um pouco sobre a hist ória humana, para melhor
ent endermos a hist ória dos Dimensionais propriament e dit a.
Na f orma de uma hist ória, narraremos est as out ras hist órias ent relaçadas.
Para f acilit ar a compreensão, dividiremos a hist ória em part es:
- a colonização do planeta Terra
- o surgimento dos humanos
- a vinda dos Dimensionais para a Terra

A colonização do planet a Terra
No início, aproximadament e há 4,5 bilhões de anos, quando da f ormação da Terra, seu
ambient e era inóspit o, f ormado basicament e por gases e met ais. O planet a possuía apenas
algumas bact érias. Com impact os de comet as e met eoros, o ambient e começou a se
t ransf ormar, at é que ocorreu o choque de um comet a com uma das est relas de Sírios, e
dest e choque desprenderam-se vários f ragment os lançados ao cosmos. Dois deles caíram
na Terra, causando a primeira inclinação de seu eixo. Ant es disso, o eixo t errest re era ret o
e, por isso, não havia prat icament e regist ro de vida. Assim surgiram áreas mais habit áveis.
Um primat a começou a se desenvolver.
A Terra possuía t emperat uras muit o elevadas, t udo era muit o quent e. O planet a já
sof rera vários e dif erent es ciclos de vida, porém em um passado muit o dist ant e o clima
t ornou-se muit o úmido e quent e. O céu encont rava-se cobert o por nuvens muit o espessas
e a veget ação encobria a vist a, sendo dif ícil visualizar as est relas. Boa part e das águas
como as conhecemos hoje est avam suspensas em f orma de nuvens carregadas e o planet a
possuía uma t emperat ura com poucas variações.
Nest a época já exist iam seres nos pequenos mares, lagos, na t erra e no céu. Os
mamíf eros com aspect os de primat as eram os mais int eligent es.
Os primeiros pesquisadores
Há 450 milhões de anos o planet a Terra possuía uma veget ação muit o densa e habit ada
por cent enas de animais, ent re eles, alguns primat as. É import ant e salient ar que o Sist ema
Sírius é compost o por duas est relas, que giram uma ao redor da outra. Há milhares de anos,
um comet a se chocou com uma das est relas de Sírius e, dois f ragment os caíram na Terra,
enriquecendo o planet a com cobalt o e em minérios, além da f lora e f auna.
Muit o longe daqui, seres ext rat errest res cient ist as, habit ant es de uma part e da
Const elação de Orion, evoluídos t ecnologicament e, observavam a Terra com bast ant e
int eresse em vir aqui para explorá-la. Em seu planet a de origem havia escassez de mat ériaprima, principalment e o element o 27 (cobalt o), de vit al import ância para aquela civilização.
Para ist o, era necessária a aut orização do Conselho Int erest elar, responsável por
mundos como a Terra, ou seja, planet as de 3ª dimensão (est e Conselho não f az part e da
Hierarquia Divina, nem dos dimensionais, só dos mundos de f reqüências t ridimensionais). A
idéia de explorar o planet a f oi aprovada pelo Conselho, liberando-os para que viessem e
permanecessem aqui, por t empo det erminado. Naquela época o Conselho Int erest elar
ainda não t inha inf ormações precisas sobre a Terra e sua f lora, f auna e minérios.

Os orianos vieram para pesquisar os minerais, veget ais e os animais. Levaram muit as
amost ras e, com base em est udos dest e mat erial recolhido, det erminaram a vinda de
novos animais para a Terra. Ent re os animais que t rouxeram est ão os dinossauros, pois
necessit aram de grandes animais para limpar a densa veget ação t errena que dif icult ava a
realização de suas pesquisas. Foram eles t ambém que, na época dest as pesquisas,
encont raram aqui um t ipo de primat a que chamou a at enção dos orianos por ser t ot alment e
dif erent e dos demais animais encont rados na Terra, principalment e por ser um pouco mais
int eligent e do que os demais.
Eram seres primit ivos “simiescos” que não t inham int eligência nem coordenação
mot ora necessárias para uma rápida evolução.
Como precisavam de mão de obra braçal, est es seres resolveram ent ão, f azer
experiências, alt erando o DNA dest a espécie de primat as, obt endo mudanças na sua
est rut ura corpórea (caixa craniana, membros e coluna), t ornando-os um pouco mais
harmônicos e menos rudes. Foram f eit as duas alt erações genét icas nest e primat a.
O Conselho, após um período de exploração dos orianos, t ambém aut orizou a vinda de
mais out ras quat ro raças para pesquisar a Terra por um período de dois mil anos.
No período em que est es seres permaneceriam na Terra seriam observados em t udo o
que realizariam, t endo como missão cuidar da exploração e das pessoas que est avam sob
as ordens dos líderes de cada uma dest as raças, para que não comet essem nenhum abuso
na f lora, f auna e vida do planet a.
Complet ados os dois mil anos, deveriam ret ornar aos seus planet as de origem levando
t odos os seus descendent es que na Terra nasceriam.
As cinco primeiras raças
As cinco primeiras raças que vieram para a Terra – com aut orização do Conselho
Int erest elar – eram seres humanóides originados de Orion, Plêiades, Ant ares, Pégasus e
Sírius.
Os primeiros a chegarem a Terra novament e f oram os seres de Orion, os quais já
t inham t razido animais e f eit o algumas pesquisas na primeira vez que aqui est iveram. Eles
volt aram a observar o primat a que t iveram seu DNA alt erado na primeira vinda e decidiram
melhorar o que já haviam f eit o. Eles não t inham int eresse em habit ar a Terra, apenas em
est udar a genét ica. As out ras quat ro raças de seres, que t ambém t iveram sua vinda
aut orizada, desembarcaram e, resolveram explorar o planet a de acordo com o relat ório
acordado com o Conselho Int erest elar.

Assim, os seres de Plêiades t rouxeram pessoas especializadas para habit ar e explorar
a região que hoje é a América do Nort e. Já os de Ant ares opt aram pela região da at ual
Europa, enquant o que os de Sírius escolheram as regiões que hoje são a América Lat ina e o
Egit o. Finalment e, os de Pégasus decidiram não levar nenhum de seus habit ant es, porém
como seu planet a abrigava out ras raças, t rariam para a Terra est as pessoas que
socorreram para os auxiliarem nas pesquisas e em f unção do grande número populacional
de seu planet a.
Est as raças, ao desembarcarem no planet a, t rouxeram um número bem menor de
seres, em média 50 t ripulant es por nave (eram 300 naves para cada raça), já visando a sua
reprodução. Assim f oi acont ecendo a mult iplicação/miscigenação e os novos seres que
nasciam, t inham consciência e sabiam de onde eram.
Os líderes cont inuaram t razendo mais seres at é complet ar o limit e permit ido pelo
Conselho e, com isso, aument aram ainda mais o número de habit ant es na Terra, bem como
os pont os de exploração do planet a.
Diant e da f alt a de mão-de-obra para exploração t errena, os seres decidiram que seu
pessoal deveria se reproduzir mais ainda. Enquant o aument ava a população de seres na
Terra, t ambém aument ou a população de animais, o que est ava at rapalhando suas
pesquisas. Os orianos decidiram ent ão eliminar animais machos de grande port e para
reduzir a reprodução deles e, t ransport ar pequenos animais para out ras regiões do planet a.
Naquela época vivia-se muit o, em t orno de 8 mil anos, pois era prát ica corrent e a
manipulação da energia vibracional. Com o passar dos t empos, as raças começaram a se
relacionar ent re si, criando vários parent escos e se miscigenando, inclusive com o primat a
que já est ava em um processo evolut ivo bem adiant ado, porém, ainda um pouco dist ant e
da raça humana at ual. Dessa miscigenação, surgiram caract eríst icas dist int as, como pés
chat os, t est a salient e, pernas arqueadas, ent re out ras.
Ret orno aos planet as de origem
Passaram-se os anos e, com isso chegou a hora dest es seres ret ornarem a seus
planet as de origem. Como havia ocorrido um grande aument o populacional, os líderes
decidiram levar apenas os seres que vieram com eles e seus parent es mais próximos, ou
seja, os descendent es da segunda geração em diant e permaneceriam na Terra, com os
seres ret ornando em um período de dois mil anos. A t ecnologia deles era avançada, mas
ainda não dominavam viagens int erdimensionais, por isso levariam para ir e volt ar cerca de
dois mil anos. Porém t inham uma vant agem, naquela época o envelheciment o ainda era
lent o.

Quando as naves maiores volt aram aos seus planet as de origem, f icaram ent ão em
débit o com os que permaneceram na Terra, pela promessa de buscar seus descendent es
assim que f osse possível.
O t empo f oi passando, e os descendent es dos orianos originaram a raça asiát ica. Eles
eram os que t inham mais poder t ecnológico e conquist aram muit as t erras. Já os
descendent es de Ant ares, miscigenados com os orianos, originaram a raça vermelha
(indígena). Os descendent es de Sírius originaram a raça caucasiana, os descendent es de
Plêiades deram origem à raça amarela de olhos amendoados e os de Pégasus a raça negra.
Perda dos ref erenciais e o resgat e
Os seres colonizadores que exploraram nosso planet a, eram seres import ant es em seu
planet a, eram ext rat errest res “planet ários” com uma t ecnologia muit o avançada que
t inham cont at o diret o com Seres Divinos (9a dimensão) e com Energias Cósmicas. Eram de
raça pura (sem miscigenação), t ambém puros de coração e de alma. Os descendent es que
f icaram não t inham ninguém para orient á-los, não t inham o mesmo aprendizado, disciplina e
padrão de consciência de seus líderes.
A população cont inuou aument ando e est es descendent es de seres ext rat errest res
começaram a conquist ar t errit órios. No decorrer do t empo, pelas próprias caract eríst icas
da Terra, f oi lent ament e af lorando o gost o pelo poder e ambição, iniciando-se várias
disput as ent re eles e as out ras raças. Ocorreu uma mudança geral, sent iment os que eram
puros acabaram se desarmonizando por causa do gost o pelo poder e devido à ambição da
exploração mineral, veget al, animal, et c. Os mais velhos, que t inham consciência de que
seus povos viriam buscá-los, morreram nas bat alhas realizadas. Sobreviveram apenas os
mais novos. Ao invés de evoluírem, acabaram involuindo. Tornaram-se pessoas “negat ivas”
e t udo o que havia sido ensinado pelos líderes se perdeu nest es anos.
Assim, ext inguiu t odo o conheciment o e eles acabaram esquecendo da promessa do
seu resgat e e da sua origem. Na Terra, as guerras cont inuaram. Dest a disput a surgiram os
governant es que passaram a at uar de f orma desumana.
Conf orme o compromisso assumido com seus descendent es, passado est e período,
os seres aut orizados pelo Conselho ret ornaram a Terra para buscá-los. Mas ao chegarem
aqui, perceberam que os result ados não correspondiam ao esperado, com a população
t omada por sent iment os desarmônicos, gerados no ódio, ciúmes, ambição, ent re out ros.
Diant e disso, não poderiam ret ornar aos planet as de origem para não cont aminar a
consciência dos demais.

Mesmo assim, t ent aram desembarcar, porém f oram conf undidos com deuses pelo f at o
da população est ar t ot alment e esquecida de sua origem. Os líderes aproveit aram est e f at o
e decidiram implant ar a noção de t ranscendência cósmica, de ligação com o superior, de
religiosidade, para que t odos f icassem harmônicos e para que as lut as cessassem ent re
eles.
Decidiram f azer const ruções específ icas (dent re est as const ruções est ão as
pirâmides) para que as f reqüências cósmicas pudessem ressonar em suas células com o
objet ivo de t rabalhar a consciência e evolução de seus descendent es.
Para f azer est as const ruções necessit aram t raçar a malha magnét ica da Terra, no que
f oram auxiliados pelos seres de Gemus, especialist as nest e t rabalho. Cada líder f icou
responsável pela área no planet a onde seus descendent es se est abeleceram. Eles
cont aram ainda com a ajuda de out ras raças que vieram em auxílio para que seus
descendent es volt assem ao equilíbrio e evolução.
Os especialist as de Chavi alert aram para o f at o de que as ondas sonoras universais se
propagam melhor at ravés de const ruções escalonadas. Est a é a melhor f orma para a
condução das ondas sonoras e sua sincronização dos indivíduos com as f reqüências
universais. Eles cont aram ainda com a ajuda das mulheres de Ophiúcus e, como elas
t ambém já haviam est ado na Terra, logo no início, concordaram em ajudar. Com suas
habilidades ment ais produziriam para o planet a uma vibração mais pura at ravés da
manipulação das f reqüências t et raédricas da água.
Assim começou o t rabalho dos líderes para mudar a consciência de seus
descendent es. Const ruíram pirâmides e t emplos em t odo o Planet a. Nest es locais,
denominados de sagrados, escolheram ent re seus descendent es aqueles que est avam
menos corrompidos pelo ódio e o ego e começaram a ensinar.
Ocorreu que est es “deuses” t ambém t iveram f ilhos com as mulheres descendent es da
Terra para que essa nova geração nascesse com uma melhora na consciência e evolução.
Est es f ilhos f oram t reinados para ajudar os out ros que aqui est avam. Com isso, o
sof riment o e as guerras f oram amenizados.
Como o t empo de permanência na Terra mais uma vez est ava f inalizando, decidiram
deixar seus descendent es novament e aqui, porém t ambém deixaram os f ilhos que t iveram,
para que est es dessem maior assist ência aos demais, como nova t ent at iva de
conscient izá-los da necessidade de mudanças para que no f ut uro pudessem resgat á-los,
quando t ivessem pureza na alma e no coração.
Ist o signif icou uma depuração na f reqüência de vibração do planet a. Uma t ent at iva de

recuperar a f reqüência dos que iriam nascer.
Com o avanço de suas t ecnologias, poderiam f azer a viagem em menor t empo.
Volt aram a Terra após mais um período e mais uma vez viram que a t ent at iva não dera
cert o novament e.
Os seres ext rat errest res ancest rais/colonizadores, cont inuaram auxiliando seus
descendent es por muit os anos, mas est a ação não resolveu t ot alment e o problema. Após
muit o t empo t ent ando conscient izar seus descendent es, soment e alguns most raram
alguma mudança, mas mesmo assim eles não conseguiram alcançar seus objet ivos.
Resolveram ent ão aqui deixá-los, mais uma vez, t ent ando conscient izá-los da necessidade
de mudanças, para que, num f ut uro, pudessem resgat á-los quando t ivessem uma pureza na
alma e no coração.
Ret ornaram aos planet as de origem levando apenas seus f ilhos, mas promet eram
volt ar para ajudar.
Out ras raças
A Terra começou a ser visit ada t ambém, por out ros t ipos de seres. Vieram de out ras
galáxias, de out ras f ormas f ísicas não muit o agradáveis, como os Greys, out ros de f orma
humanóide e at é seres de out ras dimensões.
De alguma maneira a Terra chamava a at enção de out ras raças pela sua riqueza e
diversidade. E assim, ela f oi saqueada e explorada por seres não evoluídos, mas t ambém
por out ros evoluídos que não t inham, porém, o grau de compreensão dos líderes que
colonizaram o planet a.
Os pirat as do espaço ou a raça dos gigant es
Há um planet a onde a cada 1.800 anos sua órbit a se cruza com o Sist ema Solar. A cada
período dest e, uma vez passa dist ant e, e na out ra, muit o próximo da Terra como um
comet a visível a olho nu mesmo durant e o dia, uma espécie de segundo Sol. Est es seres se
aproveit aram do f at o dos descendent es não t erem def esa para saqueá-los. Esses “pirat as
do espaço” depois de explorarem e ret irarem t udo que quiseram, t ambém se relacionaram
com as mulheres da Terra, gerando descendent es que f oram deixados aqui. Eles deram
origem à raça dos gigant es. Apesar dos f ilhos t errenos, est es seres f oram embora,
volt aram para seu planet a.
Essa sit uação se t ornou cada vez pior, não só pelas “visit as”, mas t ambém pelas
pessoas que já est avam aqui. A guerra pelo poder, ambição e a aut odest ruição acabaram
ocorrendo…

E milênios se passaram…
Como promet ido, as raças pert encent es ao Conselho Int erest elar, de t empos em
t empos ret ornavam a Terra, ajudando seus habit ant es principalment e nos períodos de
t ransf ormações. E assim a Terra f oi passando por dif erent es civilizações.
Há 52 mil anos, surgiu uma civilização denominada Lemúria.
A civilização seguint e, At lânt ida surgida há 26 mil anos, possuía grande
desenvolviment o t ecnológico e cient íf ico. Algumas experiências f oram bem sucedidas
como os golf inhos; out ras nem t ant o; como as Sereias, pois o som emit ido por elas
causava a mort e de quem ouvisse, inclusive delas próprias.
A chegada dos Dimensionais na Terra
Há cerca de 13 mil anos, set e casais de ext rat errest res volunt ariament e se
pront if icaram a permanecer na Terra para servirem de ancoragem da luz dimensional. Est es
set e casais de sacerdot isas e sacerdot es eram de Plêiades, Sírius, Vênus, Ant ares,
Pégasus, Ophiúchus e uma sét ima raça ainda não revelada.
Eles vieram para const ruir novas pirâmides que possibilit assem a int eração posit iva do
raio sincronizador, que ocorre a cada 5.125 anos, provenient e do cent ro de nossa galáxia
(Via Láct ea ), para permit ir o salt o na consciência evolut iva planet ária. Muit os out ros
planet as t ambém se elevam quando passa o raio sincronizador, pois não é soment e para a
Terra, at inge t odos os demais sist emas que int egram a Via Láct ea.
Essas pirâmides t ambém indicariam posições para as f ut uras raças que viessem para a
Terra. Todas as out ras const ruções post eriorment e se baseariam a part ir dest a primeira
pirâmide t raçada dent ro da malha magnét ica vigent e na civilização de At lânt ida, de acordo
com a inclinação do eixo t errest re na época.
Est es set e casais eram considerados “deuses” pelos habit ant es da Terra devido aos
seus poderes paranormais. A única maneira de t erem f ilhos com os mesmos poderes e
consciência ocorreria se não houvesse miscigenação com os habit ant es da Terra. Um f ilho
dest es Seres com um planet ário geraria os chamados “semideuses”. Mas assim acont eceu,
t ant o do lado masculino como do lado f eminino, ent re os deuses e deusas. Começou dest a
maneira uma degeneração do conheciment o dest as f amílias que se diziam “nobres e de
sangue real azul”.
Naquela época, os “Deuses” cost umavam f azer muit as comparações no que se ref ere
às dif erent es f reqüências energét icas como, por exemplo, que o carvão era muit o parecido
com a f reqüência do diamant e. Eles t ambém diziam que a as mulheres t errest res que

comiam maçã f icavam com a f reqüência semelhant e à das deusas, vindo daí a analogia e o
mit o da maçã ser o f rut o proibido, quando na realidade a proibição era a prát ica do sexo
com as t errest res.
Est e conheciment o, sendo ut ilizado de maneira errada, levou a nossa at ual civilização
(At lânt ida) à dest ruição.
Porém regist rou algo posit ivo, a chegada das Sacerdot isas. Est as Deusas se casaram
com os set e primeiros Sacerdot es, geraram f ilhos que possuíam uma possibilidade
genét ica de absorverem maior conheciment o, possibilit ando a encarnação dos assim
chamados Dimensionais. Os que iniciaram a civilização egípcia t inham a linhagem pura e
herdada dos set e casais de sacerdot es.
Nas Linhas do Tempo
Durant e milênios, dent ro do que chamamos espaço/t empo, os seres ext rat errest res
f izeram a hist ória da colonização da Terra. Encont raram aqui, a “sement e” perf eit a – as
emoções – para exercit ar a dualidade.
E nest e ir e vir com várias t ent at ivas de resgat e, alguns dest es seres planet ários, at é
conseguiram evoluir/t ransmut ar para a 4ª dimensão, enquant o que out ros, cada vez mais
vibrando na 3ª dimensão não conseguiram vibrar no “pont o neut ro” – na f reqüência da
Neut ralidade, t ornando-se prisioneiros da f reqüência emocional.
Muit os Dimensionais que hoje est ão cumprindo um compromisso na Terra vibraram
naquela época como “planet ários”, mas conseguiram a t ransmut ação. Eles podem, at ravés
das Linhas do Tempo, acessar aquela vivência/experiência no “agora”, t razendo para est e
moment o os seus conheciment os e assim novament e alcançarem a mesma f reqüência e
t ransmut arem.
Os Deuses Tornam-se Humanos – A Últ ima Chance
Na reprodução na 4ª dimensão, na hora da f ecundação, não há t ant a energia devido à
redução das emoções, por isso já não est ão nascendo seres t ão desenvolvidos quant o
ant es, est á ocorrendo uma queda consciencial.
Na Terra t emos 100% de emoções, enquant o que na 4ª dimensão só há 20% delas, que
são const it uídas pelo amor-energia universal e o campo emocional já t rabalhado. As
emoções ajudam a desenvolver o ment al, porque os est ímulos emocionais at ivam part es
dif erent es do cérebro. Além disso, o planet a Terra possui minérios e prot eínas que
f avorecem ao desenvolviment o ment al. Os est ímulos sexuais e emocionais podem
desenvolver t oda a capacidade ment al at ravés da energia vibracional. Com isso, é possível
se obt er sabedoria e a evolução do corpo emocional.

Diant e disso, seres de 4a dimensão desceriam à 3ª dimensão, cada um com o
compromisso de recuperar seus débit os e elevar a sua vibração e do planet a para volt arem
à 4ª dimensão, sem perder as emoções (há que se t er o domínio sobre elas) e quando lá
t ocarem o Front al de um dimensional passariam est a energia a eles, para que possam
evoluir t ambém.
Est es dimensionais em débit o encarnariam na Terra, novament e como humanos,
cont ribuindo para a evolução consciencial e ment al dos seres que aqui est avam,
resgat ando dessa maneira na população o amor-cósmico e sua ligação com a Energia
Divina.
E assim, milhares de seres dimensionais encarnaram sabendo que a densidade dest e
planet a os colocaria em um “adormeciment o” de suas lembranças cósmicas, sendo est e
um dos “desaf ios” a serem vencidos. Além disso, t eriam que recordar novament e quem
eram, de onde vieram e o que se propuseram f azer aqui.
Todos est amos conect ados, por isso o t rabalho deveria ser realizado em conjunt o e
não individualment e. Volt aram para resgat ar o que f izeram, alguns pela dor, out ros pelo
amor, pois t odos est ão “ligados” e se um f alhar, t odos f alham, porque const it uem uma
f amília cósmica (part ículas e f ragment os).
O 1o Grupo de Dimensionais
Na primeira et apa, em 13.000 a.C. f oi enviado para o planet a o primeiro grupo de
dimensionais (666 mil), e est es seres recém chegados, ao se encarnarem aqui, perderam
t ot alment e a consciência do seu compromisso e se mist uraram com os out ros,
esquecendo-se complet ament e do que vieram f azer aqui.
O 2o Grupo de Dimensionais
Os seres que monit oravam suas ações decidiram mandar um segundo grupo, para que
pudessem cooperar com o primeiro grupo em sua missão. Dest a f orma, o segundo grupo
(666 mil) t ambém veio em 6.000 a.C. Chegando aqui, com o propósit o de, não só ajudar os
t erráqueos, como t ambém despert ar os primeiros dimensionais que vieram ant eriorment e,
e dessa vez, f oram acompanhados mais de pert o, pelo Conselho.
Não adiant ou, porque só passaram a lembrar a part ir da época de seus nasciment os na
Terra, não sabendo quem eram e vivendo normalment e como qualquer ser humano. Assim,
o Conselho t eria que f azer alguma coisa para que os dimensionais pudessem resgat ar sua
memória mais t arde.
O 3o Grupo de Dimensionais e os Arquivos Cósmicos

Decidiram que um 3º grupo viria (666 mil), em 27 de f evereiro de 4004 a.C., época de
t ransição de ciclos e, por isso não despert aram. Esse grupo, além da monit oração e
orient ações semelhant es ao do 2º grupo, t rouxe uma novidade. Cada um desses seres ao
descer à Terra receberia uma placa, denominada de arquivo cósmico, onde est ariam
gravados dados de sua hist ória, desde o seu pont o de origem no universo at é o seu
compromisso na Terra. Esses arquivos só poderiam ser ent regues cada um ao seu dono,
que ao t ocá-lo, t eria um choque de consciência, despert ando dessa maneira as lembranças
que dariam um novo sent ido à sua vida na Terra.
O 4o Grupo de Dimensionais
Para auxiliar e dar apoio a esse 3º grupo, f oi escalado um 4º grupo, com uma alt eração
vibracional em seu campo energét ico f acilit ando o despert ar. Esse grupo de 144 mil seres
f oi subdividido em dois, e chegou no dia 22 do nono mês de 4004 a.C., set e meses depois
do 3º grupo.
Os chamados 144.000 da Bíblia – 100 mil sacerdot isas e 44 mil sacerdot es – se
encarnaram com o int uit o de auxiliar os ext rat errest res t idos como dimensionais na Terra.
São os int egrant es das 13a t ribo de Israel. Possuem uma maior capacidade ment al e ext rasensorial que f acilit a o despert ar dos out ros grupos. São pessoas que t êm f acilidade de
comunicação e persuasão, de prof erir palest ras, orient ar as pessoas, t êm liderança no
geral. Possuem uma capacidade ext ra-sensorial bast ant e desenvolvida. Mas nem t odas
est ão no t rabalho de conscient ização das pessoas, ou porque elas próprias est ão
inconscient es, ou porque não querem encarar a realidade e assumir suas missões.
Dent ro dos 144 mil, exist em nove paranormais de alt a capacidade ment al, que possuem
vibração necessária para despert arem os 144 mil. Sabendo que perderiam a memória, est es
dimensionais desceram ant es holograf icament e e colocaram o que é a mat éria dest es
arquivos (as “placas”) em t rês locais dist int os do planet a, para que t ivessem acesso a elas
no moment o cert o.
Quando o últ imo dimensional colocou ali a sua “placa”, havia uma t empest ade, mas,
como eram seres holográf icos, eles não f oram af et ados por est a mudança climát ica (época
de t ransição de ciclos).
A escolha de um dest es locais est á relacionada com a queda de pedaços da est rela
Siriús há 450 milhões de anos, result ado do choque de um met eoro que bat eu nest a est rela,
que é compost a por cobalt o. Dest e choque, dois pedaços vieram a se chocar com a Terra,
um deles caiu na região de Mat o Grosso do Sul, e com est e impact o f ormou-se a Cordilheira
dos Andes. Est e pedaço se aprof undou mais ou menos 350 met ros no f undo da t erra,
f ervendo mesmo debaixo d’água, pois naquela época, est a região era mar e houve uma

erupção.
Nest e processo de erupção, bolhas de ar no subsolo se f ormaram e não explodiram,
f ormando galerias, por isso o solo dest a região parece vulcânico, e rico em cobalt o (as
galerias dest a região, assim como da Cordilheira dos Andes, f oram f ormadas por imensas
bolhas de ar que não explodiram). O out ro pedaço da est rela de Sírius caiu na Alemanha.
Com as suas naves já mat erializadas, pousaram no “Morro dos Arquivos” no Mat o
Grosso do Sul , ut ilizaram uma das 15 ent radas, colocando as placas num salão, encaixadas
uma at rás da out ra. Saíram e f echaram as ent radas, e nest e moment o de Luz, os seres
cósmicos vieram em f orma de nuvem e “f izeram” uma reunião com aqueles dimensionais
que naquele moment o t inham aceit ado vir a Terra.
Os seres dimensionais nest a missão vieram em pares, com as suas respect ivas almas
gêmeas, com a sua out ra polaridade. Depois dest a reunião no “Morro dos Arquivos”, alguns
dimensionais seguiram caminhos dif erent es, separando-se

um do out ro, com o

compromisso de se reencont rarem post eriorment e. Out ros permaneceram junt os.
Os dimensionais encarnados na Terra t êm caract eríst icas de várias raças no corpo
humano, porque apesar de serem dimensionais no seu corpo et érico, f isicament e t êm
t raços das populações que já se encont ravam aqui.
Os Mensageiros de Deus
Ent ret ant o, est a t ent at iva como t odas as out ras ant eriores t ambém f racassou, e o
Conselho Cósmico, vendo que a liderança dos seres não conseguia despert á-los (os nove
líderes), começou a enviar os seus mensageiros, que f oram conhecidos como Mensageiros
de Deus.
Muit os desses mensageiros não t iveram êxit o em suas missões e out ros conseguiram
alguns result ados. Ut ilizando-se dos seus ensinament os, t ent aram reviver nas demais
pessoas a consciência cósmica que possuíam, com o objet ivo de amenizar as guerras, os
sof riment os e out ras maldades (a religião f oi inst it uída por alguns dest es seres para
passarem o conheciment o para as pessoas, porém alguns dest es seres ainda vibrando no
negat ivo a det urparam para mant er a população t errena sob cont role).
Tivemos t ambém os prof et as, os sábios, os monges, avat ares e na at ualidade os
paranormais nas escalas ext ra-sensoriais.
Alguns líderes dos out ros planet as desist iram de resgat ar seus descendent es, não
querendo mais volt ar, porque consideram que não há mais como resgat ar a consciência
humana, devido à manut enção da negat ividade ent re os humanos. Todos os esf orços para
que est es seres despert assem seus descendent es dimensionais e cumprissem seu

compromisso f alharam. Os Seres Divinos decidiram ent ão int ervir.
A chegada dos Ult radimensionais
Est e Conselho, ent ão, int erveio no livre arbít rio da humanidade, convocando alguns
volunt ários ext ra-dimensionais para t ent ar ajudar a expansão de consciência das
civilizações que se desvirt uaram do Caminho da Luz.
Foi uma “convocação” dos Seres da Hierarquia Divina aos seres das Hierarquias dos
planos dimensionais (da 4ª à 9ª dimensão) para ajudar os seres planet ários da 3ª dimensão,
e 49 raças se uniram para realização dest e compromisso. Todas as 49 raças f azem part e
das 12 t ribos.
Acima hierarquicament e, est á o Conselho Divino ou Cósmico (seres angelicais,
superiores aos dimensionais), logo abaixo o Conselho Dimensional e mais abaixo o
Conselho Int erest elar (mundos de 3ª dimensão).
As raças “humanóides” exist ent es no sist ema solar são 127, mas só 49 delas é que
est ão unidas nest e propósit o, nest a missão. Apenas est as 49 raças é que apost am na
“t ecnologia t ocada”, que é a própria pessoa, com o poder da sua ment e e do t oque,
conseguir se regenerar e se desenvolver. Em t roca dest a ajuda, os dimensionais passariam
a ser 100% energia, t ornando-se t ambém seres angelicais e est ariam assim ajudando a
procriação dos seres de quart a dimensão.
OS SERES
Quem são eles?
Eles vêm dos pont os mais dist int os do Cosmos, at uando para ref orçar nosso
cresciment o e nossa evolução. Os humanos est ão sendo acompanhados por esses Seres,
que cost umam t rabalhar as energias e os corpos f ísico e áurico das pessoas. Muit as vezes
est abelecem cont at o t elepát ico, orient ando e dando inf ormações que colaboram para a
evolução de cada pessoa. Out ras vezes emit em sinais, que t ambém é uma f orma de
comunicação, e em out ras f alam f isicament e conosco.
Os seres podem se apresent ar em t rês níveis de densidade:
-Energét icos – 100% energia
-Dimensionais – 80% energia e 20% mat éria
-Planet ários – 10% energia e 90% mat éria
SERES ENERGÉTICOS – São 100% energia. São bolas de energia brilhant es, luzes, que
podem se t ransf ormar numa imagem holográf ica, como se f osse uma lua cheia. Essas luzes

às vezes circulam em volt a do nosso corpo e, quando nos t ocam, a cura é inst ant ânea.
Aparecem f acilment e em f ot os e f ilmagens. Podem t er o t amanho de uma bolinha de gude
a at é 20 met ros de diâmet ro. São t ambém chamados de seres angelicais, anjos. Quando há
a presença deles, é indicat ivo de que a vibração est á boa.
Est es Seres de Pura Energia podem acompanhar as pessoas, deixando no ar um cheiro
semelhant e ao do ozônio ou de perf ume. As “Bolas de Luz” que procedem dest a maneira e
que são vist as em moment os especiais, const it uem energias pensant es, que est ão sempre
com os dimensionais. Cont at os nest a f reqüência vibrat ória se dão ao nível t elepát ico ou
int uit ivo.
São seres impercept íveis a olho nu devido sua rapidez de locomoção. São raras as
pessoas que desenvolvem a capacidade de perceber a manif est ação vibrat ória do
energét ico. Cost umam “colar” no campo áurico e f ísico das pessoas, t rabalhando a
consciência e a razão e quando se moviment am parecem um f oguet e, t amanha é a sua
velocidade. Eles não emit em f lashes de luzes como os ult radimensionais.
Os ent iais são os guardiões da nat ureza. Se você mexe numa caverna, degrada a
nat ureza, eles vêem em f orma de luz ou de “f ant asma”, t ent ando assust ar a pessoa para
que est a não f aça nada de prejudicial. Geralment e se mat erializam em algo de que você
mais t em medo, como por exemplo: cobra ou morcego, ou t omam f ormas que int imidam as
pessoas, como o Boit at á, Caipora, Saci Pererê. Prot egem a ent rada de seres est ranhos nas
cavernas ou em out ro local onde não é permit ido o acesso ao ser humano. São t ambém
bolas de luzes grandes, porém mais densas que os ult ras e não t ão brilhant es como os
energét icos.
Os Element ais: São seres represent ant es das plant as, da t erra, do ar, do f ogo e das
águas. Variam de f orma e t amanho e podem se apresent ar de várias f ormas. Porém muit as
vezes se apresent am como bolas de energia densas, semelhant es aos ent eais, porém
menores.
Os Ult radimensionais – São Seres que est ão num plano int ermediário (ent re as
dimensões) da 4º à 5º Dimensão, podendo ser considerado um pequeno sol, pois t em um
grande campo vibracional e energét ico. São capt ados por câmeras com inf ravermelho e por
f ot os. São energias pensant es, int eligent es, sent em, agem e int eragem conosco. Também
podem t omar a f orma humana em holograf ias.
São 100 % energia, e o que os dif erencia dos out ros seres energét icos, é a energia, a
vibração.
Possuem dif erent es t amanhos e são como bolas de sabão t ransparent es e coloridas.
Em seu cent ro possuem um núcleo, de onde emit em luzes de dif erent es cores, conf orme a

vibração ou a mensagem que querem passar. At uam no nosso campo elet romagnét ico e
cost umam levar inf ormações para os seres ext rat errest res. Eles f lut uam no ar e est ão em
t oda a part e e gost am de se most rar quando a vibração est á posit iva e alegre. Podem f alar
f isicament e conosco e sua voz é met álica.
O “Ultra” é um “ser” que não depende em nada da vibração do ser humano. A sua
presença não depende da sintonia, do nível de energia e da harmonização do individuo.
É um ser de alt a vibração, de uma luz int ensa e não é f ísico como muit os esperam ou
pensam. Ele vibra além da mat éria, a domina e pode t ambém projet ar uma imagem
holográf ica, uma energia ou uma bola de luz.
Se apresent am na t erceira dimensão com uma f orma circular (bola), por est a ser a
f orma mais perf eit a energet icament e para a t erceira dimensão. Na quart a dimensão ele já
se most ra como um corpo achat ado/espiralado, como se f osse dois prat os opost os
colados um no out ro, porque a f orma discóide é a mais adequada para est a dimensão. A sua
f orma achat ada com o seu int erior espiralado, é a mais perf eit a para que a energia incida
em seu int erior e t ambém porque ela “molda” a f orma em espiral da galáxia.
O “Ult ra” pode desaparecer ou aparecer inst ant aneament e e quando acont ece um
“f lash” de luz acompanhado de um est alo, signif ica que nest e moment o, com a sua
presença, est á t endo uma int eração com a quart a dimensão. Na sua presença o indivíduo
poderá t ambém sent ir calor e sensação de vácuo. Como o “Ult ra” est á em um est ágio
energét ico mais perf eit o de evolução, ele poderá t ambém t omar a f orma de uma silhuet a
humana, quando o dimensional est iver “conversando” com ele, para que a sua int eração
acont eça de uma f orma mais harmônica.
Port ant o, quando o individuo est iver com uma det erminada “int imidade vibracional”
com o “Ult ra”, ele poderá enxergar a sua luz e em f unção dest a sint onia/int eração, ele
poderá plasmar uma silhuet a humana, apresent ando-se const ant ement e dest a maneira.
O indivíduo quando est iver “f rent e a f rent e” com est e “ser”, verá que ele não é f ísico
como os seres humanos, que não é t ridimensionalment e denso, porque ele vibra em um
plano muit o mais sut il do que o da t erceira dimensão. Ele é quase um corpo de luz, mas, por
um processo ect oplasma/elet romagnét ico, o indivíduo por um moment o poderá t ocá-lo e
desenvolver pelo t at o a sua percepção de um campo elet romagnét ico. A pessoa t ambém
perceberá o campo energét ico gerado pelo “Ult ra”, já que est a vibração elet romagnét ica é
a que mais aproxima da vibração dele.
O “Ult ra” t em um envolviment o especial com o indivíduo já despert o, porque precisa do
pot encial gerado pela sua est rut ura energét ica/biológica. Para um cont at o dest e nível é
necessário que o indivíduo est eja com os seus chacras equilibrados, com a sua f reqüência

ment al acima de vint e e t rês ciclos por segundo, com o cont orno ext erno de sua aura t oda
prat a e com o seu campo elet romagnét ico em sint onia com o Cosmos.
A comunicação com eles é muit o peculiar (em est ado não f ísico), conversam com você,
em port uguês verbalizando ou at ravés de “ligação diret a”, que não é canalização, você f ala
aut omat icament e as coisas como se você mesmo soubesse, é muit o sut il, mas com o
t empo a pessoa percebe a dif erença.
É bom começar com os element ais e ent iais, por t erem f reqüência vibracional mais
próxima da nossa, é mais f ácil sint onizar nest es seres, depois é só ir “apurando a sint onia”
que um dia você começa a vê-los. A principal dif iculdade é vencer a programação subliminar
que sof remos desde criança, onde t odo o ext ra-f ísico não exist e ou é nossa imaginação.
Eles aument am e diminuem de t amanho, t ambém t rocam de cor, dependendo da
vibração da pessoa ou do ambient e. Eles só acendem suas luzes com algum objet ivo,
porque são seres int eligent es e se comunicam conosco. Na verdade, eles podem inclusive
f icar ao lado da pessoa ou permanecer no ambient e neut ro, sem manif est ar qualquer cor,
apenas a sua energia é percebida. E quando isso ocorre, eles não saem nas f ot os das
câmeras digit ais. Se a pessoa est iver desequilibrada não poderá sequer sent ir a presença
deles. Harmonia, amor e paz são f undament ais. Exercícios f ísicos ajudam bast ant e
t ambém. E t reinar para ver a aura no espelho é f undament al, porque assim t reinamos nossa
t erceira visão.
Nem t odas as bolinhas de luz que aparecem em f ot os são ult ras. Eles est ão present es
em nosso dia-a-dia. São eles que nos “inspiram” cert as inf ormações ou dicas. Você deve
acredit ar sempre na sua int uição, porque o ext ra-f ísico não est á t ão dist ant e assim. Na
verdade est á bem pert inho de nós.
A dif erença ent re um Ult ra e um Energét ico é f ácil:
Um Ult ra se parece com uma bolinha de sabão em diversos t amanhos. É colorido,
porém t ransparent e.
Já o Energét ico é um pont o de luz, uma bolinha de luz que t ambém pode t er vários
t amanhos, mas a luz normalment e é branca, embora eles t ambém possam ser coloridos.
Vibrat òriament e, um Energét ico equivale a 7 Ult ras.

Presença de Seres de várias dimensões
na Fazenda Boa Sort e/Projet o Port al.
SERES DIMENSIONAIS – São seres com

80% de energia e 20% de mat éria. Podem
ent rar em cont at o conosco at ravés da
t elepat ia, ou se apresent am f isicament e
passando-nos

inf ormações,

orient ando,

preparando, et c.
São chamados t ambém de ext radimensionais, int eragem em t odas as subdimensões
dent ro de sua própria dimensão. Já t iveram um corpo f ísico, que o t ransmut aram,
adquirindo um corpo plasmado. Eles pert encem às subdivisões superiores à t erceira
dimensão e podem ou não possuir uma t ecnologia superior.
Ent re os dimensionais est ão os do Comando da Conf ederação Int ergaláct ica como
Asht ar Sheran e At arian.
SERES PLANETÁRIOS – Formados por 90% de mat éria e 10% de energia. Fazem part e
da 3a Dimensão, de planet as t ridimensionais.
Podem t er f orma f ísica semelhant e à nossa ou não. Podem ser t ocados f isicament e.
Além dessa especif icação por energia, por densidade de mat éria, t ambém podemos
dif erenciá-los pela f orma ou pelo local em que realizam a sua missão:
-Ext rat errest res
-Int ra-t errenos
-Int ra-marinhos
SERES EXTRATERRESTRES – Aqueles que vivem em out ros planet as, out ras
dimensões e t rabalham a part e espacial. Preparam mundos paralelos ao nosso, os planet as,
levando mat éria-prima daqui (t erra, plant as, animais, et c.) para que as pessoas mais t arde,
quando f orem habit ar esses Planet as (dependendo das mudanças daqui), possam t er uma
melhor adapt ação. Em resumo, eles t rabalham a part e da superf ície e a part e espacial da
Terra.
SERES INTRATERRENOS – São seres ext rat errest res, que vivem no int erior dos
planet as. Esses Seres t êm uma t ecnologia superior à de muit as out ras raças.
A sua missão é t rabalhar as const ruções no int erior da Terra (eles t êm uma t ecnologia
para habit ar a part e oca dos planet as), adapt ando galerias para receber e prot eger part e da
humanidade cont ra os cat aclismos vindouros. Esses seres t rabalham com muit a t ecnologia,
as part es int ra-t errenas de t odos os planet as.
São seres provindos de um planet a que não exist e mais (de uma const elação vizinha a
Pegasus, que em parâmet ros cósmicos é considerado pert o). O Planet a de origem deles
explodiu e eles f oram “abrigados” no sist ema de Pegasus. Como est e sist ema é

gigant esco, não f oi dif ícil sobreviver. Depois de abrigados, eles começaram a ajudar os de
maior necessidade. Nós os consideramos de Pegasus para f acilit ar o nosso ent endiment o,
t endo em vist a que eles não eram de lá, mas eram de um sist ema próximo. Ent ão para
nossa orient ação, t odos desse sist ema, são por nós classif icados, como sendo de
Pegasus.
São seres de t erceira dimensão que int eragem na quart a dimensão. São seres f ísicos
como nós, por ist o eles iniciam os t rabalhos e at ivações energét icas nas pessoas ant es
dos ext rat errest res, porque conseguimos “suport ar” a vibração dos int ras mais f acilment e,
pois est es são mais densos que os ext ras, logo mais f áceis de int eragir na t erceira
dimensão.
Eles t êm uma base no int erior de Mart e para f ut urament e ser habit ado, uma base no
int erior da lua e várias bases no subsolo da Terra.
A f reqüência vibracional dest es “seres” é t ão int ensa que normalment e ela mexe com
o emocional da pessoa, e se muit as vezes ela f oge, não é por medo, mas porque não
consegue sint onizar e int eragir com a f reqüência deles. Ent ret ant o, o indivíduo ao
encont rar um “ser”, poderá ver que t em semelhança com ele at ravés da sua f orma
humanóide e t ambém poderá perceber a sua bondade, porque naquele moment o, ele quer
apenas ajudar e não provocar medo.
Met ade desses seres já volt ou para seus planet as de origem, porque já t erminaram
seus t rabalhos, f icando apenas os orient adores. Os orient adores f azem part e da civilização
dos maias. São eles: Bet amix, Tot s e Laqüim.
Os Bet amix dif erem de nós pelo t amanho, medem de 4 a 6 met ros de alt ura (explica a
Era dos gigant es na mit ologia grega – os Ciclopes), t ambém t em pêlos na f ace e não t em
orelhas.
Os Tot s t em em média 2,20m, são mais sérios. Os seus braços e pés são grandes,
desproporcionais em relação ao seu t amanho.
Os Laqüins são bem dif erent es de nós, pois t em o corpo peludo (ralo). O rost o é como
se f osse máscara de pêlos, deixando só os olhos e a boca descobert os, at é por prot eção à
pele deles, pelo ambient e em que vivem. Vão de 20 cm à 1.50m de alt ura e muit as pessoas
conf undem-nos com os gnomos, f adas madrinhas, guardiães da nat ureza. Eles são muit o
brincalhões. Geralment e são eles que pilot am as sondas. Sua sociedade é f ormada por um
conselho, que é t rocado periodicament e.
Os cont at os com os int ra-t errenos normalment e ocorrem no escuro ou à noit e, porque
o sol é muit o mais sut il no planet a de onde eles se originam, por isso é que não suport am

f icar muit o t empo na superf ície da Terra (f ot o f obia). Eles t êm muit a sensibilidade à luz
solar, pelos raios ult raviolet as, pois sua est rut ura f ísica não é como a nossa, que é
adapt ada para viver na at mosf era t errest re, e sim para viver no subsolo. Por isso eles t êm
t ant os pêlos. Eles t ambém se manif est am durant e o dia, mas usam uma espécie de
prot eção, são óculos que prot egem os olhos dos raios solares, e um aparelho especial que
ret orna o raio ult raviolet a. Porém na ref ração os raios volt am em dobro, podendo queimar a
ret ina no cont at ado e para não nos prejudicar, eles pref erem dias nublados e durant e a
noit e. Para os seres os raios solares t errest res são 800 vezes mais f ort es do que no
planet a deles.
No moment o em que aparecem f isicament e, est ão envolvidos por um campo ampliado
e at ivado de energia est át ica, por ist o que eles são vist os à noit e iluminados e não são
molest ados por animais selvagens. Eles usam uma espécie de película colada ao corpo de
t om violet a (dando a impressão de est arem usando uma “capa de chuva”).
Os “int ras” são seres f ísicos que int eragem na quart a dimensão, são semelhant es aos
seres humanos, mas, suas orelhas, seus olhos e suas pupilas são dif erent es e alguns
gost am de brincar e out ros não.
O som que o individuo ouve no mat o provocado pelos int ras, é como est ivessem
pisando f ort e, com um pisado que ecoa de dent ro (da t erra) para f ora e o out ro ruído que
eles provocam, é como se est ivessem quebrando os arbust os, provocado pela energia
elet rost át ica sobre a veget ação que abre, quando eles passam.
Os “seres” ainda projet am no meio circundant e um t erceiro “barulho”, que é um
recurso para medir o nível vibracional indivíduo/meio ambient e naquele moment o, com uma
sonoplast ia criada por eles, em um “t est e/preparação”. Port ant o, em relação ao “barulho
dos seres” não exist e nada acont ecendo f isicament e em f unção dele, é apenas um art if ício
que eles ut ilizam para t ambém expandir a aura do dimensional.
Exist em f amílias no México que t em essa caract eríst ica de pêlos no corpo, pode ser
que eles t enham herdado a genét ica dessa raça.
Est es seres “aparecem” com o propósit o de despert ar o indivíduo e quando eles
“f alam”, é para orient á-lo. São seres amorosos, carinhosos que podem auxiliar o indivíduo a
int eragir com o seu Eu.
Para que se t enha um cont at o mais prof undo com est es seres, o indivíduo t em que t er
uma compat ibilidade vibracional com eles, pois eles vibram em uma f reqüência muit o além
da nossa.
Os int ras t êm como missão principal, além de nos “iniciar” energet icament e at ravés

dos vários t rabalhos, a const rução e manut enção da base ext rat errest re localizada no
Projet o Port al e em out ros locais do planet a. E t ambém são os guardiões dos nossos
Arquivos.
SERES INTRA-MARINHOS – São os que t rabalham a part e aquát ica. Assim como os
int ra-t errenos const roem cidades subt errâneas para serem habit adas pelos seres humanos
que não est iverem preparados para as mudanças da Terra, os int ra-marinhos, os rept ilianos,
f azem const ruções sob o mar, pois conseguem f icar sem respirar oxigênio por oit o horas
embaixo d ‘água.
Os Rept ilianos são de Pegasus e de 4ª dimensão. São posit ivos, se junt aram as raças
que f azem part e das 49, para um bem comum.
Têm uma f orma humanóide, a pele é mais grossa do que a nossa, pois são preparados
para t rabalhos aquát icos. Às vezes manif est am-se holograf icament e.
Est es seres t êm mais ou menos 2,20m de alt ura e são de compleição robust a e não
t em cabelos. Na t ransição, as bases subaquát icas serão pont os de recolhiment o para
alguns seres humanos. Est es seres, em um t rabalho conjunt o com os int ra-t errenos,
prest arão socorro aos seres humanos quando eles passarem pela t ransição planet ária.
O t rabalho deles não é só nos mares, nos oceanos, f azem t ambém pesquisas em rios e
lagos.
Exist em muit as curiosidades a respeit o dos seres, algumas int eressant es de se
observar:
- Linguagem – Usam uma linguagem cósmica, universal: eles f alam na língua deles e
cada um ent ende na sua, como se f osse uma t radução simult ânea. Assim t ambém, se
f alarmos, ent enderão.
- Aliment ação – Não t êm necessidade de muit o aliment o, port ant o não comem t ant o
quant o nós, cont rolam o met abolismo at ravés da ment e. Ret iram do aliment o só o que
precisam. Por exemplo: se em um quilo de aliment o houver 100 gramas de prot eínas, é só o
que vão comer e o que vai sust ent á-los suf icient ement e. Ingerem mais líquidos e a água
que eles bebem é mais leve, mais pura do que a nossa, não t em a mesma densidade.
Seres Planet ários e Seres Dimensionais dormem e se aliment am, os Seres energét icos
não.
- Aparência f ísica – Quarent a e nove raças t êm a mesma aparência que a nossa, com
algumas dif erenças. São raças humanóides.

As carct eríst icas de cada raça dependem da dimensão onde est ão sit uadas, da
densidade, das condições climát icas e f ísicas do planet a de origem.
Os olhos são em geral amendoados (meio ovais). A f orma do planet a deles guarda
similaridade com os seus olhos. Exemplo: os nossos olhos são redondos e meio chat os nas
pont as, o Planet a Terra t ambém é. Os seres de Orion t êm os olhos ovais, o Planet a deles
t ambém é oval, ou seja, os olhos acompanham a pressão at mosf érica e f orma dos seus
Planet as. Quant o mais denso, mais discóides serão os olhos.
Têm boca pequena, porque como já dissemos, comem pouco e não necessit am de
muit a mast igação.
As cabeças podem ser pont udas, ovais. Os de cabeça arredondada são cient ist as. Os
de queixo t riangular são seres de cont at o, de orient ação e pesquisa, visando o bem.
Há seres que t em o coração maior do que o nosso, out ros não t êm, sendo est e órgão
subst it uído por out ro.
- Sent iment os – São seres mais espirit ualizados do que nós, dot ados de um amor
f rat erno universal muit o grande, uma consciência cósmica. Por isso est ão se f azendo
present e, visando o bem est ar da Humanidade, a sua evolução. Eles nos consideram como
seus f ilhos e se sent em responsáveis por nós. Quant o mais sut il a dimensão, menor é a
emoção. A exceção é dos Greys, que não t êm emoções.
Os out ros t êm, mas eles conseguem administ rar, cont rolar suas emoções, não vivem
sob o sent iment o o t empo t odo, como nós. Nós precisamos encont rar o pont o de equilíbrio.
Como a Terra é um Planet a denso, nós sent imos a emoção mais af lorada na pele, por
isso o ódio, a paixão, o ciúme, o amor, et c., oscilam muit o no ser humano que não sabe
dosar seus sent iment os.
Mas eles são muit o evoluídos emocionalment e, conseguem dominar suas emoções e
nos ensinam isso: o amor universal, a f rat ernidade, a harmonia geral pelo cont role das
oscilações emocionais. Assim, nos ensinam várias t écnicas de t ransmut ação e de cura
at ravés dos est ímulos emocionais, pois sabem que o sist ema nervoso cent ral é que
provoca ou cura nossas doenças, daí a aut o-ajuda. Por isso o cont role é import ant e.
- Famílias – Eles t êm f amília como nós. Mas seguem det erminadas leis, regras de
reprodução, a qual varia de um a cinco anos, o relacionament o sexual, mais ou menos a cada
t rês meses.
Os Greys

Sem dúvida, são os seres que mais despert am a curiosidade das pessoas. São seres
cient ist as, que vivem do lado “negat ivo” de Órion. Negat ivo porque não t êm emoção, são
cient ist as, e t udo o que visam é a pesquisa, a evolução t ecnológica, o conheciment o deles.
Abduziam os seres humanos ant es da década de 40, principalment e durant e a 1ª e 2ª
guerras mundiais, com o objet ivo de f azer experiências genét icas com a anuência de
det erminados governos.
Foram os responsáveis pelos implant es, mut ilações e pesquisas que ocorreram no
passado. Fizeram experiências biológicas, biogenét icas, f aziam clones. Usaram seres
humanos e animais como cobaias, porque eles queriam pesquisar os sent iment os, as
emoções. Não conhecem a dor, o ciúme, o carinho, o amor, a t rist eza, não t êm est ímulos
emocionais no cérebro. Na realidade, não t êm má int enção para conosco, apenas querem
pesquisar, descobrir de onde vem a emoção, o que é a dor, pois são coisas que eles não
t êm.
Os greys são seres com 1,50 m de alt ura mais ou menos e são classif icados em A, B e
C. Os greys Tipo A são os mais t emidos, pois com a sua at it ude cient íf ica não respeit am a
int egridade f ísica/emocional do ser humano, são os seres que f izeram as abduções, ant es
da década de 40.
Eles se achavam f eios e queriam se parecer conosco, por isso pegavam nossas células
para t ent ar t er um met abolismo semelhant e ao nosso.
Há muit os anos at rás, os Greys já haviam int erf erido em nosso met abolismo, quando
aqui vivia um primat a. Eles alt eraram o DNA desse primat a, que t eve uma cert a evolução e
mist urou-se a dif erent es raças de ext rat errest res, originando as nossas raças. Esses
ext rat errest res que vieram para cá f oram aut orizados pela Lei Universal, na Conf ederação
Int ergaláct ica e com eles vieram t ambém os Greys.
Mas desde a década de 40, o Comandant e Asht ar Sheran, responsável pelo nosso
Planet a, não permit iu mais essas experiências. Ele não permit iu que mais greys viessem
para cá, nem que aqueles que est avam aqui saíssem. Exist em cerca de novecent os Greys
na área 51, hangar 18, hangar 25, em const ruções subt errâneas. Em 2014 os greys serão
liberados para ir embora da Terra e volt ar ao seu planet a de origem.
São seres evoluídos na part e t ecnológica, int elect ual, mas não na espirit ual, não t êm
amor, f rat ernidade. Serão orient ados emocionalment e, o comandant e Asht ar Sheran
t rabalhará a part e emot iva deles, para que não prejudiquem mais ninguém. Ent ão, poderão
ser liberados, pois t erão uma nova concepção, uma nova consciência de relacionament o
ent re seres.

Não devemos nos esquecer de que os seres est ão se apresent ando em nosso Planet a
para nos ajudar. É um t rabalho de f rat ernidade universal, ist o f az part e da missão deles,
que t ambém evoluirão.
Nós não somos os únicos que devemos ascender, o Universo deve est ar em harmonia,
t odos est ão no mesmo caminho, o plano espirit ual est á na mesma evolução, cada um no
seu grau.
Algumas raças e suas caract eríst icas
Andrômeda: Realizam ef eit os psicosinét icos, bons de coração.
Ant ares: Energização. Junt os com os seres da Const elação de Capela, programam a
regeneração celular e a aut o-cura (programam a cura da humanidade). Tiveram inf luência na
civilização egípcia.
Aquárius: Muit o calmos, e compreensivos.
Arct uros: Facilidade com art es, música (sua energia f unciona como t erapia t ant o
emocional, ment al, como espirit ual para a humanidade), bons para capt ar pensament os.
Baporu: Luz grande pert o de Sírius. Fut urament e será ident if icada pela NASA como
L5937.17
Capela: Energização. Tem compat ibilidade com o planet a “Chupão”, por isso ajudarão
na vibração das pessoas para se livrarem do “chupão”.
Capricórnio: Bons para a part e ext ra-f ísica (ment alização, projeção ment al), programam
a regeneração celular, a aut o-cura (programam a cura da humanidade). At ivam o lado direit o
do cérebro que normalment e não é muit o usado (despert am f aculdades ment ais; evolução
int erior do ser humano). At ivam energias adormecidas cont idas em algumas células
cerebrais que não est ão em at ividade. Muit o evoluídos espirit ualment e. Trabalham a cura,
principalment e as pessoas que est ão em est ado de coma. São seres de 3a dimensão,
f ísicos como nós. Tem ent re 2,5 à 3 met ros de alt ura. Muit o amorosos. Possuem 4 dedos.
Cef : Civilização responsável pela aliment ação dos planet as visit ados. Trouxeram para
a Terra a abelha, o arroz, o milho, et c. (t emos a mesma aliment ação em quase t odos os
planet as).
Chavi: Civilização responsável pelas ondas sonoras universais, principalment e at ravés
de const ruções escalonadas. Obs.: A f orma escalonada da Pirâmide de kukulkan em
Chichén-It zá conduz as ondas sonoras por um sist ema de ressonância.
Conet : Responsáveis pela t opograf ia geral dos mundos f ísicos, inclusive t êm como

obrigação deixar inscrições com mensagens sobre a vida, t ecnologia e et c, gravado em
pedras ou em art ef at os em vários pont os do mundo. Const ruíram muralhas, t emplos e et c.
Deixaram mapas com coordenadas de pont os possam ser vist os do céu; Pirâmides,
Margens de Rios.
Et éria: Missão de criar organizações para resgat ar aqueles que t iverem chance de
serem conscient izados. Orient ar dando condições para que as raças inf eriores consigam
evoluir, at ingir a t ransmut ação e brilhar no Caminho da Luz. (Planet a de origem de Asht ar
Sheran).
Ganímedes: Seres det erminados, alcançam objet ivos quando querem.
Gêmus: Faz a união de planet as de 3ª dimensão com out ros universos. Pont o de
ret orno após a evolução das raças. Traçaram a malha magnét ica da Terra, ident if icando os
port ais, ou seja, os pont os ou vórt ices de energia para volt ar para casa ou visit ar out ros
mundos. São seres de 3a dimensão que int eragem na 4a (como Vênus), possuem uma
t ecnologia espant osa, já est ão quase t ransmut ando, já não morrem mais de doenças, não
envelhecem, a única dif erença f ísica deles em relação a nós, é a pupila dos olhos na
vert ical, porque já dominam a energia vibracional; e as unhas esbranquiçadas. Sua
f reqüência ment al é de 27 à 42 ciclos/segundos. Est es seres; t em ligação com a Lemúria. A
int enção deles é est ar no nosso meio para que possamos usuf ruir dos seus benef ícios. A
nave de Gêmus irá surgir cada vez mais baixa, desde abril de 2005 est ão present es na
Terra. Eles podem se apresent ar no nosso meio; nas nossas reuniões, na f azenda,
seminários e at ividades de campo.
A est rela Sírius é a est rela mais brilhant e no céu, a nave de gêmus emit e um brilho duas
vezes maior que Sírius (em comparação). Ela aparece no céu, se moviment a rapidament e e
vai aument ando o seu volume de luz, f icando imensa, depois vai diminuindo, diminuindo e
some. Ela alt era o nosso DNA, a nossa genét ica t rabalhando com f reqüências de luz,
independent e de a pessoa est ar vendo-a ou não, mas t rabalha soment e os dimensionais,
os planet ários não t erão esse benef ício. Podemos vê-la em qualquer part e do planet a à luz
do dia t ambém. Ela f ica a uma dist ância de pelo menos 20 mil met ros de alt ura.
A nave de Gêmus veio para nos ajudar a int eragir com os universos paralelos. Ela joga
para cada pessoa a holograf ia de várias sit uações de nossa vida em uma árvore, onde os
element ais ajudam t ambém. Os seres int eragem na nossa memória cósmica e vêem aquilo
que mais t ememos e projet a para nós, para nos t rabalhar. Também podemos ver imagens
do passado/present e/f ut uro, t udo que quisermos ver, ou est ivermos compat íveis para ver.
Humos: Personalidade muit o aut orit ária; muit o int eligent es.
Kakim: Est ão sempre present es nas expedições realizadas pelo homem em busca do

seu passado.
Kimias: Responsável pelo semear de vidas. Missão de promover e garant ir nos recém
nascidos iluminados ou durant e a gest ação, a at ivação e direcionament o das habilidades
ext ra-sensoriais.
Kit ãs: Civilização responsável por veículos voadores. Baseados em suas aeronaves,
muit os índios desenharam nas cavernas e at é f izeram art ef at os com a f orma desses
objet os. Esse sist ema será conhecido no f ut uro como MS-BRG15385/9.
Manú: Est ão sempre present es nas expedições realizadas pelo homem em busca do
seu passado.
Nit aa: Passar a mensagem sobre acont eciment os f ut uros geográf icos, nat urais,
hecat ombes.
Órf us: Bom para at ivar implant es, cura, desenvolver GNA e reciclar a energia. Tem de
2,5 m a 3 m de alt ura.
Órion: Cient ist as, int eligent es. Programação de cont at o – preparam o campo
vibracional das pessoas para um cont at o f ut uro. Ót imos para cura, t elepat ia, responsáveis
pela at ivação dos cont at os ext ra-f ísicos, pelas experiências de saída do corpo (sonhos) e
pela at ivação de implant es: GNA, implant es f ísicos, energét icos e ext ra-f ísicos. Possuem 6
dedos. Tem 1,5 m.
Ot uno: Missão de est udar e cont rolar os inf init os f eixes de luz emit idos por qualquer
ast ro para o benef ício de civilizações.
Pégasus: São a 2a int eligência do Universo. Trabalham a cura, são ót imos t elepat as e
f azem previsões sobre o planet a. Ót imos na t ecnologia de aparelhos para doenças, at é
mesmo para meios de locomoção para ajudar a humanidade. Perit os em inf ormar, projet ar e
f azer cont at os e implant es ext ra-f ísicos.
Foram umas das 5 primeiras raças a chegar na Terra. Deu origem a raça negra. Ajudam
os mundos em dif iculdades, mas escolhem as raças que serão ajudadas.
Em Pégasus, onde exist e uma t ecnologia bast ant e avançada, vivencia-se de um modo
muit o abert o, são muit o t ímidos e amorosos. Por serem uma raça muit o pacíf ica (são
pacif icadores) f oram explorados por out ras raças mais belicosas (escravizados, e o mesmo
por ressonância ocorreu na Terra). Tem de 2,5 m a 3 m de alt ura.
OBS: Os seres int rat errenos, são provindos de um planet a que não exist e mais (de uma
const elação vizinha a Pégasus, que em parâmet ros cósmicos é, considerado, pert o), o

Planet a de origem deles explodiu e eles f oram “abrigados” no sist ema de Pégasus. Como
est e sist ema é gigant esco, não f oi dif ícil sobreviver. Depois de abrigados, eles começaram
a ajudar os de maior necessidade. Nós consideramos est es int rat errenos de Pégasus para
f acilit ar o nosso ent endiment o, t endo em vist a que aqueles que não eram de Pégasus eram
do mesmo sist ema, ou seja, próximo a Pégasus, ent ão para nossa orient ação, t odos desse
sist ema, t ambém são por nós classif icados, como sendo de Pégasus.
Piasis: Civilização com prof undo conheciment o sobre as águas. Trabalham em parceria
com os rept ilianos de Pégasus na const rução de bases subaquát icas da Terra e de out ros
planet as. Seu t rabalho inicial f oi na Amazônia.
Plêiades: Criat ividade para Tecnologia. Mensagens t elepát icas, dar origem de uma
nova raça, est abilizam as pessoas. Eles já conseguem ent rar na f reqüência ment al dos
seres humanos (Conseguem inf luenciar ment alment e). Possuem 3 dedos.
Siriús: Os seres de Siriús passaram para os maias, incas e egípcios mét odos de
adiant ar a cabeça das crianças f icando com o f ormat o de “ovo’”, com isso f icava mais
espaço para que a pit uit ária e a pineal se desenvolvesse, t endo boa capacidade ext rasensorial (mediunidade, int uição, 3a visão).
Sist ema Solar: São seres de espírit o novo, seu pont o de origem é a Terra.
Tailo: Responsável pelas comunicações, códigos e senhas de t odos os Universos
pert encent es a ela.
Taus: Disseminadores, t reinadores, prof essores daqueles que cont rolam o át omo
(energia at ômica, nuclear, et c).
Tilo: Fut urament e será descobert o pela NASA como Nebulosa MC 14-172730.
Tinus: Civilização responsável pela inseminação at ravés da projeção do gamet a
masculino por um f eixe de luz, ut ilizando processos t écnico-químicos t ot alment e
prot egidos. A micro ovulação acont ece soment e em casais com missão específ ica (que
t enham alguma def iciência f ísica, t ant o do homem como da mulher), para que a criança
t enha habilidades especiais. Obs.: Foi por esse processo que Sara e out ras mulheres que
const am na bíblia passaram.
Tnobi: Civilização responsável pela magia do homem: cont role e evolução ment al,
desenvolviment o das f aculdades ext ra-sensoriais.
Tót imus: Responsáveis pelos corpos celest es siderais (comet a, met eoros, bolas de
plasma, et c) e at é mesmo; f enômenos at mosf éricos (f azem a prot eção cont ra nossas
experiências nucleares).

Ut ir: Raça criadora dos homens e out ras t ipologias. “Façamos o homem à nossa
imagem, como nossa semelhança. “Gênesis 1,26”.
Vênus: Seres de 4a dimensão. Ajudam a desenvolver as habilidades paranormais de
ef eit os f ísicos e int eração na 4a dimensão.
Também do grupo das 49 raças: Águia; Aldebaram; Alt air; Cão Maior; Fênix; Fit ; Leão;
Lira; Nebal; Om; Omega; Perseu; Slon; Unicórnio.
O Alf abet o Ext rat errest re
Os seres ext rat errest res passaram aos dimensionais/Projet o Port al um alf abet o, já que
muit as coisas deixadas por eles est ão escrit as (codif icadas) dest a f orma.
Escrit a: O cérebro t em duas met ades, que são virt ualment e imagens de espelho uma
da out ra, mas com f unções dif erent es.
O lado esquerdo do cérebro cont rola a f unção da f ala, da lógica e da razão – é a part e
cient íf ica de cada ser humano. E, já o lado direit o do seu cérebro reconhece f ormas,
padrões e sons – é a “part e art íst ica” de cada ser humano, que aparece em moment os de
sua sensibilidade/inspiração.
Os pensament os são event os elet romagnét icos de curt íssima duração que acont ecem
no sist ema neurológico humano.
Toda imagem af et a o cérebro, produzindo mudanças no sist ema nervoso e em sua
química, inf luenciando o individuo na maneira em que se expressa as suas emoções. E, nele
as emoções ainda af et am diret ament e o seu sist ema muscular, hormonal e t ambém o seu
est ado f ísico, as suas decisões, as suas ações, os seus pensament os e o seu
comport ament o.
A linguagem que se ut iliza de imagens met af óricas para guiar uma corrent e de
pensament o é chamada ideográf ica. São ilust rações muit o simples e abst rat as que
permit em t ransmit ir inst ant aneament e muit as coisas de uma vez, sendo capt adas pelo
lado direit o do cérebro, t ransmit indo um signif icado comum junt o com t odas as idéias
conect adas a ele. Port ant o, t ransmit indo de maneira idealizada t udo que signif ica o objet o,
como se a sua imagem simbólica ensinasse o que ele represent a, para que ele serve, quem
o f ez e como se deve dele ut ilizar. E, essa f orma de comunicação por imagens e não por
palavras é a base da t elepat ia (f aculdade do lado direit o do cérebro).
A palavra que é uma coleção de let ras e sílabas capt ada pelo lado esquerdo do cérebro
e baseada na linguagem humana ao invés de desenhos de objet os, expressa um só
conceit o congelado – para uma f orma “mais est reit a” de consciência.

A escrit ura de sílabas que se supõe t enha sido um dos avanços mais import ant es da
hist ória do homem apareceu quando ele abandonou um sist ema baseado no lado direit o do
seu cérebro, na verdade represent ou a perda de sua comunicação at ravés das imagens, em
um acont eciment o que at rasou o seu desenvolviment o da consciência – ao lhe criar uma
verdadeira Torre de Babel.
Ent ret ant o, é a maneira de expressão/comunicação baseada no lado direit o do cérebro,
combinada com a maneira at ual racional, baseada no lado esquerdo do cérebro, que levará
o homem a um novo lugar: o uso simult âneo dos seus dois hemisf érios cerebrais,
acelerando o desenvolviment o de sua consciência – e, esse f oi o caso dos Maias. Est a
nova linguagem conduzirá o homem a um est ado simult âneo de razão e de int uição (solar e
lunar; masculino e f eminino).
Uma civilização que se comunica dessa maneira consegue mais f acilment e alcançar
níveis de f reqüências ment ais aceleradas, produzindo uma visão mais int egrada da
Realidade (de t odas as realidades).
Abaixo o Alf abet o Ext rat errest re com os seus 27 símbolos (número da energia diret a
de Transmut ação e da Alquimia), que t êm um signif icado muit o maior e muit o mais
import ant e do que apenas subst it uir let ras por símbolos. Também abaixo a numeração em
irdin de zero a nove.

A linguagem do Alf abet o
Ext rat errest re abaixo onde os seus 27
símbolos (número da energia diret a de
Transmut ação e da Alquimia) t êm um
signif icado muit o maior e muit o mais
import ant e do que apenas subst it uir let ras
por símbolos. Também abaixo a numeração
em irdin de zero a nove.
Cada let ra do alf abet o ext rat errest re
caract eriza

um

morro

ou

mont anha,

modelado pelos Seres e espalhado por
vários locais do planet a. Est e local é o
sinalizador dos Seres para quando de sua
volt a à Terra. E, cada uma dest as let ras ou
símbolos
possui
uma
gama
de
inf ormações, que f oram aos poucos sendo

passados por eles aos dimensionais:
• Let ra A: caract eriza um plat ô no México;
• Let ra D: é o Símbolo da Cura, da Energia
Vibracional

de

Sint onia

Cósmica,

da

Energia Universal, da Sint onia Diret a com o
Cosmo;
• Let ra E: est á em um pont o em Rondônia
(2º local das placas);
• Let ra F: caract eriza um morro em Mat o
Grosso;
• Let ra I: signif ica Filho;
• Let ra J: est á em um pont o das mont anhas que cercam Belo Horizont e e Mat o Grosso.
• Let ra P: signif ica Luz;
• Let ra R: est á t ambém em um pont o em Rondônia (2º local das placas). O dimensional que
est á com ela relacionado é de alguma maneira descendent e dos At lant es, t endo um
t rabalho especial e específ ico ligado a ele em moment o cert o;
• Let ra U: caract eriza um morro no Egit o;
• Let ra Y: est á ainda em um pont o em Rondônia (2º local das placas);
• Let ras RR: são de dimensionais que possuem missão dupla, possuem uma codif icação
vibracional dif erent e. Também são de alguma maneira, descendent es dos At lant es, e t erão
um t rabalho especial e específ ico ligado a eles no moment o cert o.
A abert ura dos port ais est á t ambém em ressonância com det erminados símbolos, que
t êm a vibração exat a para ist o, como a let ra “R” – com o seu f ormat o de espiral.

OBS: A cidade de At lânt ida est ava t ambém projet ada como uma
sucessão de anéis circulares de t erra e água, comunicadas por pont es, para
depois desembocar no Oceano At lânt ico. Em seu anel cent ral encont rava-se
uma grande Pirâmide. Cada anel com 30 km de diâmet ro. Era conhecida como
a Cidade Circular de Posseidon.
O t rabalho com as Let ras do Alf abet o f oi um t rabalho iniciado em 1999, mas, devido ao
grande número de out ros t rabalhos que t iveram que ser f eit os ant es, porque mudaram a
sua f orma vibrat ória de realizá-los por orient ação dos Seres, o t rabalho com as let ras f oi
concluído só algum t empo depois.
E, t oda uma decodif icação ant erior f oi necessária para que o dimensional/Projet o
Port al pudesse acessar a sua memória cósmica, f acilit asse “a sua f usão de consciência” e
pudesse “se descobrir com mais det alhes” em relação ao seu EU.

Nest e t rabalho o dimensional Projet o Port al t eve que procurar a(s) sua(s) let ra(s) e est a
procura f oi precedida por um número f ornecido pelo Mediador, que indicou o local da(s)
mesma(s) no “Morro dos Arquivos” na Fazenda Boa Sort e, município de Corguinho/MS-BR.
Port ant o, est a sinalização numérica t rat ou de ident if icar em vários pont os daquele morro,
onde as let ras do alf abet o ext rat errest re do dimensional est avam gravadas em baixo
relevo.
Naquela ocasião o dimensional que recebeu um número Par, ele t eve que procurar a(s)
sua(s) marca(s) na região ent re o Plat ô e as Marcas e aquele out ro dimensional que recebeu
o número Impar, ele t eve que procurá-la(s) ent re as Marcas e as Crat eras.
O dimensional nest e t rabalho quando encont rou alguma de suas marcas – que t ambém
compõem o alf abet o ext rat errest re – ele t eve que se posicionar em cima dela, quando
pôde at ravés de f lashes do seu passado sent ir uma f ort e emoção associada à sua missão
– como se naquele moment o est ivesse f azendo “uma regressão conscient e”. Est e seu
int enso sent iment o mot ivado por est a sua “regressão” f oi devido à sua grande emoção de
t er volt ado ao lugar onde t udo começou para ele há 6.004 anos e, t ambém, pela sua
proximidade com a sua placa – além de out ras sit uações em que ele as decodif icou quando
est e t rabalho post eriorment e t eve cont inuidade.
E, aquele dimensional que não sent iu nada na presença de sua let ra/símbolo, ele t eve
que dar set e volt as em t orno dela, na t ent at iva de despert ar a sua int uição/percepção.
As let ras que marcam est es locais ainda ident if icam vibracionalment e as quarent a e
nove raças.
Os dimensionais que possuem a(s) mesma(s) let ra(s)/marca(s), t iveram junt os uma
det erminada missão há muit o t empo, mas cada um desempenhará at ualment e a sua missão
de acordo com as codif icações de sua placa.

IV – PROJETO PORTAL
Localização e Objet ivos
A sede principal do Projet o Port al est á sit uada na Fazenda Boa Sort e, no município de
Corguinho, MS-BR. Considerado como um cent ro energét ico planet ário e, por sua
ressonância vibrat ória, permit e que Seres de Luz dos t rês níveis universais (planet ário,
dimensional e energét ico) t rabalhem junt o ao ser humano. É uma dobra do espaço e, nest a
condição de port al, f acilit ará as viagens para out ras dimensões. Esse Port al t em a mesma
capacidade do Port al do Triângulo da Bermudas, podendo receber Seres/“naves” de at é 8ª.
dimensão.

Boa Sort e não é soment e um lugar de t urismo. Acont eciment os maiores nele se
processam, sobret udo, ocorrências uf ológicas e parapsicológicas. Por ser um local
alt ament e vibrat ório e envolvent e, predispõe a quem visit a o local ao reencont ro consigo
mesmo e com o Eu Superior. Tudo convida a evoluir, pois as energias que f luem dos
vórt ices energét icos aceleram nossos processos evolut ivos f acilit ando-nos o exercício do
aut o-conheciment o. Port ant o, é um local onde as pessoas t êm a chance de aprender a se
int eriorizar e a vivenciar a t olerância umas com as out ras.

Panorama da Fazenda Boa Sort e com
vist a do Morro São Jerônimo,
conhecido como “Morro do Asht ar”.

mais
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ext rat errest res, mas est á t ambém envolvido com o est udo cient íf ico dos f at os, suas
evidências e com as provas concret as dos mesmos. É f azer com que as pessoas cét icas e
que a própria ciência venha a comprovar a realidade e a veracidade dos acont eciment os
uf ológicos. A aut ent icidade e credibilidade dest e t rabalho repercut em em t odo o Brasil e
em vários países do ext erior.
A int enção maior é o despert ar, inf ormar e conscient izar para que as pessoas
desenvolvam o seu pot encial de uma maneira racional, int eligent e evit ando ilusões e
f ant asias.
Est e é um t rabalho de conheciment o de si e do seu propósit o de vida, a relevância do
seu papel dent ro do Cosmos e, conseqüent ement e no Planet a Terra.
As at ividades t êm por objet ivo orient á-lo para sua evolução ment al e espirit ual,
desenvolver sua ment e, sua energia vibracional, para que, com pleno domínio de suas
pot encialidades ment ais, alcançando um nível de equilíbrio, você possa auxiliar a si e aos
out ros. Visam t ambém est imular o despert ar da consciência de cada um para o
reconheciment o, o relembrar da sua missão e a import ância dela.
O homem t em se preocupado com o desenvolviment o mat erial, cient íf ico e
t ecnológico, esquecendo-se de desenvolver sua própria capacidade ment al. Se a ment e é
responsável pelo arquivament o dos dados de nossa vida e pela capacidade de pensar e

induzir o nosso corpo a agir, ent ão t emos de admit ir que ela é capaz de det erminar nosso
bem ou mal-est ar, t ant o ment al como f ísico.
É um t rabalho volt ado a energias, vibrações e ao cont role do poder ment al, coisas que
acont ecem diariament e em nossa vida e que muit as vezes não nos at endemos a elas.
O Projet o Port al é t ambém um programa de implant ação de comunidades no Brasil e no
mundo onde serão ut ilizados processos de aut o-imunização, novas t ecnologias e f ont es
alt ernat ivas de energia.
As “Placas”
Arquivos do Compromisso Cósmico
As “placas” ou arquivos akhásicos são regist ros que os próprios dimensionais f izeram
ant es de encarnar na Terra (3º e 4º grupos). Por possuírem inf ormações do passado,
present e e f ut uro, as placas revelarão os segredos do Universo, da vida e do mundo, nos
indicando opções de caminho e missão. E, nelas est ão regist radas/codif icadas as ações
dos dimensionais, desde os seus pont os de origem at é a últ ima encarnação na Terra, assim
como t udo o que f ariam aqui, seu compromisso cósmico assumido at é o ano de 2030,
incluindo sua assinat ura na at ual vida.
Quando o dimensional acessa o seu Arquivo Cósmico at ravés de sua “Placa”, não é um
moment o só do seu int eresse, mas, t ambém de uma grande part e da humanidade, porque
com a “Ent rega das Placas” começa vibrar uma Nova Freqüência Ment al, que se propaga
por t odo o planet a, ajudando no surgiment o de uma Nova Consciência. E, o dimensional
depois que acessa a sua “Placa”, ele amplia t ambém a sua percepção/int uição t ant o em
relação à necessidade de realização do seu compromisso missionário quant o aos
acont eciment os do seu cot idiano.
Quando esse arquivo f oi implant ado em 4004 a.C., chovia muit o na Terra, uma
verdadeira t empest ade, enquant o os seres dimensionais escut avam uma palest ra com o
orient ador geral da missão na Terra, t ambém conhecido como comandant e Asht ar Sheran.
Nest e dia o grupo se separou e a memória f oi apagada após set e horas. Muit os sent em
t rist eza quando chove, ou quando o t empo f ica f echado. Est á relacionado ao dia em que os
arquivos f oram implant ados. Algumas pessoas sent em melancolia, out ras sent em medo e
out ras ainda sent em-se f elizes, sent em-se bem, o que est á ligado à separação, ou não, das
almas gêmeas. Em Gênesis exist e uma parábola que diz: “E Deus ent regou a Adão o Livro
da Vida, escrit a em pedra, Adão passou t al livro de geração em geração”. Em Apocalipse
(cap. 22 versículo IV) out ra parábola:

”E o livro da Vida será desent errado e ent regue aos escolhidos”. “E verão o seu rost o,
e nas suas t est as est ará o seu nome.”
As inf ormações cont idas há milênios em um pedaço de barro com out ro mat erial
desconhecido por nós, o qual chamamos de placa ou arquivo, irá mudar para sempre a vida
daquele que novament e t ocá-la.
Segundo as prof ecias, “No novo milênio iniciamos o acert o f inal…” A int erf erência
f ot ônica provocará mudanças, radiação em nossos prót ons e elét rons, alt erando nosso
DNA. Tal mudança já começou, e virá para garant ir a prot eção da maioria.
Esses regist ros f oram guardados em t rês pont os da Terra, sendo um deles no Mat o
Grosso do Sul/Brasil, em cavernas vulcânicas com suas ent radas que f icaram parcialment e
f echadas at é o ano 2000. Os seres de luz sugeriram o prazo (at é março de 1999) para que
as pessoas relacionadas a esses arquivos conseguissem encont rar as out ras duas
cavernas, abri-las e acessar os seus arquivos. Como isso não ocorreu e o prazo expirou-se,
os arquivos só poderão ser acessados de acordo com as orient ações e indicações dos
Seres.
Os arquivos são individuais e cada um será ent regue ao seu dono que, ao t ocá-lo, t erá
um choque de consciência, despert ando suas lembranças cósmicas. A pessoa muda
int eriorment e porque consegue t er um reconheciment o int erior. Vê suas f aculdades
ment ais virem à t ona de uma maneira lent a, porque o choque vibrat ório é muit o int enso. As
f aculdades ment ais serão at ivadas de acordo com o percent ual de missão que a pessoa se
propuser a realizar no moment o que acessar sua placa.
Depois de ret iradas de dent ro das cavernas, as placas det erioram-se no prazo de set e
horas (com exceção das placas dos represent ant es de raça), por isso deve-se gravá-las em
f ilmagem ou f ot ograf ias no moment o do acesso. As placas serão aut orizadas não mais pela
evolução, mas pelos débit os e crédit os da simbologia cósmica da pessoa. Ao receber a
placa, a pessoa pode opt ar por assumir 100% da missão cósmica e, por isso, ret irá-la da
caverna, f ot ograf á-la, f ilmá-la, t razê-la para que out ras pessoas t ambém a vejam e f icar
com ela por set e horas ant es de se desint egrar.
Se não opt ar por 100% da missão, t erá t rês oport unidades para ent rar em cont at o com
ela. Represent ant es de raça t êm 62 chances de pegar a placa, que não se desint egrará at é
2014.
As placas podem chegar aos dimensionais de várias f ormas:

A primeira “Placa” f oi ent regue por um Ser Int rat erreno, a segunda e a t erceira f oram
mat erializadas em uma galeria, a quart a e a quint a f oram t elet ransport adas at ravés da
abert ura de um grande Port al que se abriu no f irmament o e a sext a e a sét ima f oram
conseguidas at ravés do processo ment al gerado por dois dimensionais, que permit iu que
elas f ossem t elet ransport adas. Os “Seres” ainda ent regaram dent ro de uma caverna mais
seis “Placas” – da oit ava à décima t erceira – mas, já com o auxilio da energia vibracional do
Mediador at ravés do seu chacra umbilical. Da décima quart a at é set uagésima sét ima
“Placa”, a ent rega f oi por um processo de mat erialização dent ro de uma galeria, at ravés da
f reqüência vibracional da ”Placa” do dimensional responsável pelos t rabalhos de conhecer
e t rabalhar áreas int rat errenas para f ut uro uso pela população.
Out ras mil quat rocent as e quarent a “Placas” f oram acessadas por um processo de
plasmação t ambém nas galerias com o auxilio da energia vibracional de dois dimensionais
de polaridades dif erent es que iniciaram est es t rabalhos vibrat órios. Todas as “Placas”
possuem em sua essência o mesmo cont eúdo energét ico-vibrat ório. Mas, pela sua
codif icação hierárquico-missionária as “Set e Primeiras Placas” que f oram de maneiras
dif erent es ent regues diret ament e pelos “Seres” àqueles dimensionais que as acessaram,
cont êm a responsabilidade de ressonância com os Set e Selos Bíblicos ou com os Set e
Anjos do Apocalipse. A “Primeira Placa é a Chave”, porque abriu para a t erceira dimensão a
“Port a” para que as out ras “Placas” f ossem mat erialment e acessadas, a Segunda est á
associada ao Sist ema do Dourado e a Terceira est á associada ao GNA. A “Quart a Placa”
est á associada aos port adores da aura prat eada (jovens), a Quint a est á associada aos
Port ais/Energia de Sublimação (Guardiã), a Sext a est á associada à Energia Críst ica e a
represent ação das doze t ribos e a Sét ima est á associada à união das igrejas, religiões,
f ilosof ias e seit as. As set ent a e set e “Placas” que f oram mat erializadas nas galerias est ão
associadas aos Mundos Int eriores e as “Placas” plasmadas rest ant es est ão associadas às
missões dos dimensionais com os ext rat errest res. As “Placas” f oram colocadas em um
lugar seguro em alguns pont os do planet a, para que os dimensionais já em corpo humano
t ivessem acesso a elas ent re os anos 2.000 a 2.012. Os dimensionais as receberam na
Fazenda Boa Sort e – Corguinho/MS-BR e quando no acesso às “Placas Plasmadas” os seus
símbolos luminosos f oram “vist os” como que f lut uando na abóbada da galeria, eles já
est avam na t erceira dimensão.
Mais de 1500 placas já f oram acessadas!
A Unicidade Se Most ra aos Dimensionais
Na noit e do dia set e de set embro de 2006, no Chacra Vibracional da Fazenda Boa Sort e
em Corguinho/MS-BR, os dimensionais/Projet o Port al puderam, at ravés da vivência de um
companheiro dimensional, t er ainda mais a cert eza de sua Origem Cósmica e Divina. Foi

quando est e dimensional narrou sobre as presenças e os procediment os das “Placas”
(arquivos akháshicos) que est ão deposit adas em uma das cavernas daquele local.
Pela primeira vez os pudemos vislumbrar pelas inf ormações dest e dimensional a
presença de suas “Placas” e a sua int eração com elas e, port ant o, a responsabilidade do
seu compromisso cósmico assumido há mais de quat ro mil anos, quando ret ornaram à Terra
para despert ar seus irmãos dimensionais e limpar seus débit os, a maioria deles adquirida
quando os vivenciaram em out ras épocas no planet a.
Naquela noit e – com est a narração – cada um de nós vislumbrou a import ância dest e
seu moment o evolut ivo. Pudemos perceber de maneira mais iluminada o Sent ido de
Unicidade no “Mecanismo Divino das Placas”, que com a sua Luz int erage na t erceira
dimensão com os corpos f ísicos de t odos eles, f ormando ao nível das Freqüências
Mult ivibracionais um só Corpo de Energia/Luz.
A part ir daquele moment o ainda mais cient e de sua int eração Energét ica/Divina com a
sua “Placa”, o dimensional/projet o Port al percebeu de maneira mais incisiva, que não deve
mais se expressar t ant o com o seu corpo f ísico no emocional, ”ego”, mas, de maneira mais
const ant e deve vibrar/irradiar com ele a Luz Divina, que est á t ambém em ressonância t ant o
no seu corpo f ísico quant o nos dos seus semelhant es, “const ruindo” ainda no plano denso
o Todo/Uno.
Os 1440 dimensionais começaram acessar as suas “Placas” ou Arquivos Akhásicos no
ano de 1999, quando começou t ambém a ser alt erada a f reqüência ment al/vibracional de
t odos os demais dimensionais. As primeiras 72 “Placas” f oram acessadas f isicament e e as
1.368 rest ant es f oram acessadas holograf icament e dent ro de uma caverna na Fazenda
Projet o Port al a part ir do ano de 2002. E, t odos aqueles que as receberam, já sabem agora
que os seus Compromissos Cósmicos est ão int erligados – que um depende do out ro para
execut ar a missão que aceit aram realizar no Planet a Terra.
A “Placa” que cada Dimensional deixou deposit ada em um das cavernas na Fazenda
Projet o Port al é o seu “Livro da Vida”, que t em regist rado t udo o que ele f ez desde que
começou exist ir como um Ser Cósmico, at é chegar às suas experiências t errenas. A
“Placa” é semelhant e a um bloco de argila branca, ret angular, com aproximadament e 20 cm
x l5 cm. Nest e bloco os símbolos aparecem iluminados e em relevo. Eles acendem e
apagam conf orme os pensament os, as palavras e as at it udes do dimensional.
Na “Placa” exist em conjunt os de símbolos que f ormam “caminhos”, que podem ser
escolhidos pelo dimensional para vivenciar suas experiências t errenas. Em geral, exist em
“t rês caminhos” que podem ser escolhidos. Quando o dimensional t oma uma det erminada
at it ude/caminho, para cumprir a sua missão, um conjunt o de símbolos específ icos que

est ão ressonância com est a sua at it ude, vibram e se iluminam.
Ações ou pensament os de um dimensional/Projet o Port al provocam alt eração em
t odas as demais “Placas”, porque t odas elas est ão int erligadas, f ormando um Único Corpo
Energét ico. Port ant o, como

se

f ossem um “Imenso

Dominó”, elas

comport am

energet icament e em sint onia com o Principio Cósmico-Divino da Unicidade – com o “Somos
Todos Um”.
Quando os dimensionais t em um cont at o, por exemplo, é como se t odos os demais o
t ivessem t ambém e t odas as “Placas” ressonam, most rando assim a imensa import ância
do t rabalho missionário dos dimensionais no Processo do Despert ar de seus irmãos. Todos
f ormam um Conjunt o, porque est ão t odos int erligados e int erdependent es a Serviço da
Luz.
Quando os dimensionais chegaram ao Planet a Terra, já cient es de que perderiam a
memória devido à densidade da t erceira dimensão, escreveram em suas “Placas” t odas as
mensagens/inf ormações ref erent es ao moment o at ual da Transição Planet ária e o quê eles
vieram f azer aqui. E, independent ement e de t er acessado ou não a sua “Placa”, est as
inf ormações est ão escrit as e são passíveis de serem acessadas por quaisquer
dimensionais na “Bibliot eca das Placas” na quart a dimensão.
Na Fazenda Projet o Port al as “Placas” – ref erencialment e à t erceira dimensão – est ão
dent ro de uma caverna, numa “imensa sala” na quart a dimensão aos cuidados dos Tot s –
seres int rat errenos humanóides sint onizados com a Freqüência da Luz Divina. As “Placas”
est ão armazenadas dent ro de escaninhos ou arquivos nest a imensa sala que parece uma
grande bibliot eca e est ão dispost as lado a lado, guardadas como se f ossem livros.
Quando ocorrem viagens à Fazenda Projet o Port al, as “Placas” dos dimensionais que
para lá vão, são ant es t elet ransport adas para o cent ro dest a grande sala, f ormando um
grande círculo e vibrando conjunt ament e. Nest e moment o os Tot s que cuidam/guardam as
“Placas”, vibram t ambém em volt a delas. E, dest a f orma é que os dimensionais/Projet o
Port al despert os e conect ados com o Eu Superior, recebem o seu “chamado int uit ivo” para
comparecer àquele local.
Port ant o, é dest a maneira que os dimensiomais “são convidados” para f azer a sua
viagem. Se eles conf iarem em sua int uição eles ouvirão est e chamado e est arão na
Fazenda em uma seleção já f eit a ant eriorment e pelos Seres. E, os dimensionais são
convidados de acordo com uma prioridade est abelecida na rede de símbolos, que nas suas
“Placas” são acionadas. Se algum dimensional f or chamado e não comparece, out ra “Placa”
subst it uirá aquela previament e escolhida, com os Seres modif icando a programação e
adapt ando os t rabalhos para o grupo present e.

A “Placa” cont em inf ormações do present e, do passado e do f ut uro do dimensional.
Nela est á gravada a sua missão e os bloqueios que possam exist ir de suas vidas ant eriores,
ref let indo em sua vida at ual. Porém, nem sempre t ais inf ormações est ão disponíveis para
leit ura, porque, af inal, “nem uma f olha sequer cai da árvore sem a permissão de Deus”.
Soment e quando o dimensional est iver preparado para ouvir a inf ormação de uma
det erminada quest ão, é que ele poderá t er a respost a/decodif icação do quê procura.
O equilíbrio emocional do dimensional é f at or primordial para que a “Placa” seja abert a.
É f undament al que ele est eja na f aixa de t olerância, port ant o, não permit indo que as suas
experiências

de

dualidade

na
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int erf iram

em

sua

f reqüência

ment a/vibracional. Também deve est ar em Harmonia, para que sint onize com o Eu Superior
e possa “ver” os códigos em sua “Placa” ou ouvir de out ro dimensional a decodif icação dos
mesmos como mensagens/inf ormações, que ele mesmo deixou escrit o na “Placa”, há 6.000
anos.
O símbolo da “Placa” que codif ica equilíbrio emocional é um t raço horizont al de luz.
Como ref let em na “Placa” os pensament os e ações do dimensional, ele pode int erf erir nela
para ajust ar o seu equilíbrio emocional – ext remament e necessário no mundo dual em que
vive.
Os dimensionais devem ment alment e comandar por int ermédio do seu pensament o,
com o seu desejo prof undo e com a sua vont ade a alt eração da linha na sua “Placa”, que
codif ica o emocional, t ransf ormando-a para um t raço horizont al em relevo luminoso na cor
dourada néon. Agindo dest a maneira, os dimensionais conseguem manipular a sua “Placa”
de acordo com a sua vont ade e com o seu desejo, comprovando que são deuses criadores
– responsáveis pelo seu próprio dest ino. E, os dimensionais podem “moldar” a sua “Placa”
t odos os dias dent ro do “caminho” que escolheram.
Aquele dimensional que t emporariament e deixou o Projet o Port al, é sabido que ele
ret ornará, porque a sua “Placa” cont inua at iva. E, quando chegar o moment o escolhido
pelos Seres, a “Placa” dest e dimensional vibrará e ele receberá o chamado para a sua volt a
– cada um no seu t empo de acordo com o “caminho” que ele ant eriorment e escolheu.
Os dimensionais poderão não t er respost as à leit ura de suas “Placas” quando
solicit adas. Nest e caso eles poderão por si mesmos avaliar e ref let ir quais f oram os
mot ivos dest a impossibilidade. Os dimensionais devem em primeiro lugar est ar realment e
vibrando em um est ado de “Neut ralidade”, com o emocional verdadeirament e equilibrado.
Quando vibram na “Neut ralidade” sua consciência se abre para um nível maior de
percepção das Verdades ref erent es à Manif est ação Cósmico-Divinas e para os Seres
Ult radimensionais deles se aproximarem, f acilit ando o seu dia-a-dia e, inclusive,

est imulando a sua conexão com a sua “Placa”.
A pedra discóide t em a f unção de f acilit ar a ligação com os Seres. É uma “ant ena
energét ica” e, port ant o, f acilit a a leit ura da “Placa”.
Os dimensionais, às vezes, desejam f azer pedido para a leit ura de suas “Placas”, t endo
em ment e a saúde ou a condição f inanceira ou ainda o est ado emocional. Porém, se alguma
out ra inf ormação f or priorit ária para seu desenvolviment o ment al/”espirit ual”, a “Placa” é
abert a para est a inf ormação mais necessária. E, os Seres most ram a inf ormação, conf orme
a capacidade que cada dimensional t em de absorvê-la.
Quando os dimensionais recebem alguma mensagem at ravés de suas “Placas”, eles
t êm que com ela aprender a se iluminar, ut ilizando-a em suas prát icas diárias. Port ant o, de
nada adiant a t omar conheciment o dest a mensagem/inf ormação, se eles nada f izerem para
se modif icar/melhorar.
Enquant o os dimensionais não procederem “posit ivament e” em ressonância com as
inf ormações reveladas, de nada t ambém lhes servirão novos pedidos de leit ura, mesmo
porque novas inf ormações não lhes serão ext eriorizadas. Eles não passarão para a et apa
seguint e – eles f icarão est agnados.
O processo de leit ura das “Placas” é uma concessão dos Seres aos dimensionais para
auxiliar na iluminação de sua consciência, port ant o, inf luenciando-os em seus pensament os
e em suas at it udes. Começando por eles mesmos, os dimensionais podem realment e – e
depois junt o com os out ros dimensionais despert os – mudar o dest ino de t oda a
humanidade, quando vibrando na “Neut ralidade”, manipulam Freqüências Mult ivibracionais
conf orme os ensinament os de Jesus – o Crist o.

Int eração dos Dimensionais com as “Placas”
A “Placa” muda o campo vibrat ório do dimensional, mas, se ele não se desenvolver
ment alment e e não se evoluir, mesmo que o seu padrão vibrat ório aument e, ele não t erá
sint onia necessária para que se recorde de suas lembranças de vidas passadas. E, como a
decodif icação de suas lembranças est á est reit ament e associada à sua int uição, se ele
t iver qualquer t ipo de bloqueio/limit ação ment al elas não af lorarão. Por ist o, que a int eração
vibracional ent re o dimensional e a sua “Placa” se deu mais f oi ao nível da realização de seu
compromisso missionário.
O dimensional est á aprendendo a se ligar de maneira ef et iva com a “Consciência
Divina”, quando int erage com Ela at ravés da Ressonância Criat iva. Ele já percebe que Nela
– “Um Ser Quânt ico” – exist e criat ividade e com Ela que a sua consciência – do
indivíduo/observador – deve est ar t ambém em ressonância criat iva. Ele já vivencia pelas
suas experiências com a Manif est ação, que o “Corpo Divino” t ambém “Vive” alem do
espaço-t empo.
Se os Port ais/Vórt ices de Energia est ão cada vez mais se abrindo, dando passagem às
Manif est ações Cósmicas, é porque est e dimensional est á cada vez mais se capacit ando
como um co-criador a int eragir com a Malha Cósmica/Linhas do Tempo at ravés da sua
própria malha elet romagnét ica/kundalini, que t ambém est á lhe proporcionando um prof undo
est ado de int uição e de percepção de out ros Planos de Realidade at ravés de sua “visão”
pelo f ront al – de sua t erceira visão.
E, nest e sent ido t odos aqueles que est avam (e, est ão) acompanhando a const rução
f ísico-energét ica do Projet o Port al t iveram a exat a noção dest a verdade, quando viveram a
grandiosidade de um moment o no dia 10 de out ubro de 1999, em t orno das 4h45min, na
Fazenda Boa Sort e, Corguinho/MS-BR, que já era esperado há mais de cinco mil anos com a
ent rega da “Primeira Placa” e que começou a alt erar a f reqüência ment al de t odos os
dimensionais conscient es e inconscient es e, port ant o, começou a alt erar a f reqüência
ment al de um t erço da população da Terra.

Quando o indivíduo como um ser humano acessa a sua “Placa”, lhe acont ece a
“reviravolt a do espelho” e ele começa ent ão, a perceber o verdadeiro lado de sua
realidade. Port ant o, com um nível já alt erado de consciência e se sent indo int eriorment e
t ocado, ele “incorpora” a sua consciência dimensional – própria daquele indivíduo que já
int erage conscient e com a quart a dimensão.
A part ir da ent rega da “Primeira Placa” est á assegurada a permanência no plano f ísico
dos Guardiões dos Planos mais Sut is e Agent es Condut ores das Mudanças em nível
individual e planet ário, que começam a irradiar uma Nova Freqüência Vibrat ória que propaga
por t odo o planet a e que possibilit a o surgiment o do individuo com uma nova consciência
que já int erage com a quart a dimensão.
A “Placa” depois de acessada, a sua vibração vai gradat ivament e int eragindo com a
f reqüência vibracional do dimensional, aument ando t ambém o seu discerniment o e a sua
visão para uma realidade at é ent ão não percebida e, inclusive, despert ando-o ainda para a
sua responsabilidade missionária. O dimensional começa a vibrar em uma out ra f reqüência
ment al e com a expansão de sua aura, ele começa t ambém a se expressar em um out ro
nível de consciência, sent indo–se int eriorment e t ocado.
Principalment e o dimensional que já acessou a sua “Placa” deve t er a noção que o
“Caminho da Luz” é “const ruído/imant ado” pela Energia Neut ra do Amor Puro Uno da
Manif est ação, que ele deve aprender vibrá-Lo com a sua Energia Neut ra do Pensament o, na
medida em que vai desenvolvendo as suas habilidades paranormais em sint onia com as
Leis Universais, para que ele possa se t ransmut ar auxiliado pelos Seres de Pura Energia e
alcançar o Plano de Vibração Deles – o Plano de Pura Luz.
Quando os Port ais ou os Vórt ices de Energia se abrem para a “ent rega da Placa”, t ant o
f az se ela se manif est a “vindo de baixo” dent ro de uma galeria como na ext eriorização da
“Segunda Placa” ou se ela manif est a vindo de cima no céu como na ext eriorização da
“Quint a Placa”, porque t odas elas se originam de uma mesma Font e Divina, apesar de
serem direcionadas à t erceira dimensão para missões especif icas – o que est á em baixo
est á em ressonância energét ico-vibrat ória com o que est á em cima e vice-versa.
Falando de Luz
Luz=Inf ormação+Amor
Na f órmula acima, Inf ormação é o Desdobrament o da Verdade, que cada um acessa
segundo seu próprio pont o de vist a. Dessa maneira t emos o pont o de vist a dos
Mat emát icos, dos Físicos, dos Filósof os, dos Químicos e assim por diant e. Também cada

religião e cada art e desdobram a Verdade usando suas próprias f ormas de abordá-la.
E o que é o Amor? É uma energia que se manif est a at ravés da prát ica da Verdade, mas
nem sempre at ravés do desdobrament o da Verdade. Muit as vezes o homem t oma a part e
pelo t odo e adot a o desdobrament o da verdade como Verdade, perdendo o cont at o com o
t odo. E o Todo é Deus – e Deus é Tudo!
Não est á ref erido aqui o amor/emoção, o amor/sent iment o, amor/doação, amor/t roca,
mas o amor/energia. O amor/sent iment o/emoção/doação t em o sujeit o e os objet os
def inidos. O amor/energia t em f ont e e manif est ação e se expressa no ambient e da
Neut ralidade. “Somente através da freqüência da Neutralidade podemos acessar a
experiência

da

Verdade

Uma,

da

Plenitude

Divina,

a

que

chamamos

Deus“. (www.pegasus.port al.nom.br – Mais Text os III – A Sabedoria das Amazonas).
O amor/energia t em sua f ont e em cada ser conscient e e sua manif est ação se dá
at ravés da vont ade, podendo at uar sobre pessoas, animais, objet os e sobre a nat ureza.
Quant o mais inf ormação/consciência, mais poder de manif est ação, cabendo ao ser
conscient e usar ou não est e poder at ravés da prát ica da verdade.
A manif est ação do Amor (prát ica da verdade) no ambient e da Neut ralidade est á
diret ament e ligada ao grau consciencial da pessoa, pois quant o maior o grau de
consciência, mais f ort e a manif est ação do amor e a amplit ude de seus ef eit os. Ent ão a
ut ilização do Amor/Energia não est á diret ament e ligada ao f azer o bem, mas a f azer algo
dent ro da prát ica da verdade. Nem sempre aquele que é bom é verdadeiro nas suas ações.
Podemos ver est a dif erença numa sessão de cura nat ural. Você pode usar a energia para
curar o out ro para ser bom (qualidade) ou simplesment e por alguém precisar (verbo). A
int enção de ser bom já t ira você da f reqüência da neut ralidade, pois t raz em si uma
qualidade, uma emoção implícit a. Há quem seja bom soment e por hábit o ou por imit ação.
Pode parecer que os t ermos Amor e Verdade se aplicam a respect ivament e à ação do
Homem e de Deus, mas não há que haver dif erença, pois quant o mais o homem se ilumina
mais semelhant e a Deus ele est á. Há um conceit o que def ine bem na t erceira dimensão o
homem mais ou menos semelhant e a Deus. Ut iliza a imagem Luz de Deus e Sombra de
Deus. Tudo é Deus e assim t odo homem é Deus t ambém. Acont ece que alguns são mais a
Sombra de Deus e out ros são mais a Luz de Deus. Est a classif icação é dinâmica, pois a
cada moment o podemos est ar mais na sombra ou na luz de Deus. Dest a f orma f ica mais
f ácil ver Deus t ambém naquelas pessoas que parecem t ão af ast adas da Humanidade pelas
suas prát icas desumanas. Elas t ambém são Deus e só precisam se deslocar mais para a
Luz e assim f icarem mais visíveis como Deuses.
Quando você f ica muit o t empo na sombra sua semelhança com Deus f ica pouco nít ida,

mas só um pouco de luz já permit e ser revelada a f ace divina do homem. Talvez alguém
quest ione quant o ao papel do karma. A Luz como prát ica da Verdade, movida por alt o grau
de consciência e at uando no ambient e da Neut ralidade consome os karmas, pois karmas
são bloqueios, obst áculos para a Luz – se a Luz se manif est a, não há padrões kármicos que
possam permanecer. Tudo é um processo de idas e volt as ent re a Luz e a Sombra, e a cada
encont ro com a Luz há mais inf ormação, mais consciência, mais Amor/Prát ica da Verdade,
menos bloqueios à manif est ação da Luz.
Há quem considere a Sombra de Deus como Não-Deus, mas se admit o que haja algo
além de Deus, mesmo assim est e algo é Deus, pois criou Deus e o Não Deus. Logo Tudo é
Deus. Deus é a possibilidade do Tudo e do Nada, a consciência absolut a e que precisou
criar o Mundo, os Mundos para que pudesse se ver, como um ref lexo da Luz de Deus e da
Sombra de Deus. “Se o Criador montou o “Grande Palco” da Criação, foi para que as Suas
criaturas pudessem finalmente manifestar conscientes e Ele através delas, pudesse ver a
Sua obra” (www.pegasus.port al.nom.br).
Assim desde o Nada (possibilidade de Deus, Deus em pot encial) at é o Tudo
(consciência absolut a de Deus) encont ramos o Divino e a manif est ação da Luz.
Tudo no Mundo est á sujeit o à dinâmica Luz/Sombra. No caso do Homem, quant o maior o
grau de consciência (inf ormação/ desdobrament o da Verdade) e geração de Amor (prát ica
da verdade), maior o percent ual de Luz. Quant o mais alt a a f requência do homem, mais
ref inada será sua mat éria ou energia.
Muit a inf ormação sem Amor é como a sement e de uma árvore f rut íf era guardada numa
gavet a – plena de vida, cheia de pot encial de realização, mas que não serve para ninguém
enquant o est iver guardada – f ica mais na Sombra que na Luz de Deus. A sement e guardada
gera apego e o apego gera o medo de perder. Ist o gera a necessidade de acumular mais
sement es (mais inf ormação). Os que assim agem são insaciáveis na busca do
conheciment o. Buscam algo que sabem exist ir – a Verdade Absolut a, mas só encont ram o
desdobrament o da verdade. Sabem que est ão pert o de alcançá-la, e eles est ão cert os,
pois se já dominam o desdobrament o da Verdade só lhes f alt a o Amor/Prát ica da Verdade.
Também pode acont ecer a prát ica da Verdade sem a Inf ormação /Desdobrament o da
Verdade. Nest e caso não há consciência, há gest os que se repet em porque f oram
aprendidos como gest os de amor, mas que nem sempre são manif est ações do Amor – são
f órmulas decoradas, ações imit adas. Como gest os vazios não sat isf azem seus aut ores,
que os repet em em busca de algo que os preencha, que os recompense, que os f aça
parecer reais, como o reconheciment o público, a grat idão do semelhant e, o prêmio do ano,
a medalha de ouro ou o paraíso.

Em relação a ist o, vale lembrar a cart a de Paulo aos Corínt ios, 1 – capít ulo 13:
1 – Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o
metal que soa ou como o sino que tine.
2 – E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse
amor, nada seria.
3 – E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que
entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria.
4 – O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade,
não se ensoberbece.
5 – Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita
mal;
6 – Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;
7 – Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 – O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas,
cessarão; havendo ciência, desaparecerá.
9 – Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos;
10 – Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado.
11 – Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como
menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
12 – Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora
conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.
13 – Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; mas o maior destes é o
amor.
É preciso ressalt ar que o conceit o de luz aqui apresent ado não é apenas em sent ido
f igurado, mas t ambém a manif est ação f ísica da luz, que é possível quando se t em um grau
alt íssimo de consciência e um máximo de manif est ação do amor (prát ica da verdade). Est a
condição t em sobre a mat éria um ef eit o de sut ilização, a part ir de processos f ísicos.
A sut ilização da mat éria permit e inclusive a realização de f enômenos como a int eração
com paredes sólidas, permit indo que a mesma seja at ravessada pelo corpo f ísico do ser
conscient e. Também pode ser provocando a bilocação, o t elet ransport e e out ros
f enômenos que consideramos milagres por não saber explicá-los.
Assim a sut ilização da mat éria, no ambient e da Neut ralidade, at ua num processo em
que cada vez mais o ser conscient e vai acessando dimensões acima da mat éria/t erceira
dimensão. Ele se ilumina – na Consciência e na Verdade, at ravés da Inf ormação e do Amor.
Por out ro lado, é possível a “iluminação” at ravés do cont at o com um ser de Luz. Nest e

caso t odo o processo se dá por choque energét ico, com ef eit os sobre o corpo emocional,
o corpo f ísico, a ment e e a consciência. Para os dimensionais do Projet o Port al est e
cont at o não t raz ef eit os negat ivos, já que recebem t reinament o específ ico e preparação
energét ica, at ravés de exercícios de aceleração ment al e orient ações específ icas quant o à
aliment ação e out ras. Há out ros cent ros de est udo ou mesmo cent ros religiosos que se
preocupam com est a preparação para o cont at o com a luz, mas são experiências raras.
Para pessoas não preparadas energet icament e, sem inf ormação (desdobrament o da
verdade) e sem t reinament o (prát ica da verdade), um cont at o com a Luz pode t er ef eit os
desast rosos sobre sua saúde ment al, f ísica e emocional. Daí casos de pessoas cont at adas
que acabam passando por t rat ament os médicos, psicológicos e mesmo psiquiát ricos como
se f ossem doent es, pois a f alt a de inf ormação sobre os ef eit os do cont at o pode gerar
t rat ament os inadequados.
Expansão da Consciência
“Quero conhecer os pensament os de Deus, o rest o é det alhe”… Albert Einst ein
Há sempre um moment o na vida dos seres humanos em que uma grande percepção
invade o seu Ser, como se est ivesse chamando para um propósit o superior.
Para a grande maioria est a percepção prat icament e não é not ada e a vida segue
at ravés dos t empos sem grandes mudanças, sem criação at iva, sem vivência real, sem um
grande signif icado. .
Temos que nos esf orçar para romper as amarras que nos prendem à mat éria, às
negat ividades, à dualidade e às ilusões que t razem det erminado prazer f ísico, mas, nunca
aliment a o ser superior de cada um.
Num const ant e reavaliar do mundo f ísico, as expect at ivas se perdem e t orna-se
necessário uma ref ormulação geral para receber est e novo Ser que est á surgindo.
Há necessidade do ser dimensional criar um mundo mais equilibrado t ant o int erna
quant o ext ernament e, t endo a cert eza de que nenhum esf orço será perdido na senda da
aut o-realização. Est e novo Ser deve anular os sent iment os menos nobres e ser a dif erença
posit iva nest e planet a em t ransição.
Muit os est arão cont ra aqueles que procuram a verdade, por isso a necessidade do
amor incondicional, da energia neut ra que não julga, que não culpa e que permanece num
const ant e respeit ar do processo evolucional da humanidade.

Devemos ser f irmes em nossos propósit os de f ormar um corpo energét ico coeso em
ressonância com as novas energias do planet a.
É grande a responsabilidade do dimensional que por não possuir livre arbít rio deve
t ransf ormar-se num sust ent áculo para que a humanidade ent re na f reqüência do Amor
“Puro e Uno”.
Quando at ingimos um alt o grau de vibração, t emos a capacidade de um “port al vivo”
que nos conect a com a consciência cósmica, possibilit ando o desempenho da missão
diariament e, execut ando t aref as que causam grandes mudanças ao nosso redor, provando
que somos import ant es peças no jogo da vida. Somos Deuses.
O sucesso da missão do ser dimensional depende int imament e dest e processo de
“despert ar int erior”, pois o seu exemplo irá int erf erir na vida de t odos ao seu redor,
alcançando por ressonância cent enas e cent enas de pessoas.
Apenas o f at o dos planet ários conseguirem enxergar o mundo de out ra f orma será uma
grande vit ória.
O equilíbrio e a f elicidade de viver criam um ambient e puro, uma energia de paz e
vibrações posit ivas na f reqüência da Nova Era.
Quant o mais nos sut ilizarmos, mais nós aproximaremos da nossa Verdade, mais
aproximaremos do que chamamos do nosso Eu Superior.
O processo de acredit ar que é capaz de t ransf ormar realidades deve ser um exercício
diário na vida do dimensional. Quando acredit amos em algo, t odas as port as se abrem e
podemos assim conhecer out ras dimensões, podemos conhecer a nossa verdadeira
realidade. Est e processo é t ot alment e int erior e cada um t em o seu próprio guia, bast a
saber ouvi-lo.
Da “Ment e Divina” origina-se t oda criação. Todas as leis f ísicas do universo est ão em
ressonância com o processo da Divindade em moviment o, pois elas est ão codif icadas em
Sua consciência em moviment o. Todo aquele que percebe est as verdades e que int erage
com elas, aplicando-as no seu dia-a-dia, pode criar t udo o que desejar. Est as leis são as
mesmas que a Divindade ut iliza para, at ravés da nat ureza, criar uma f lor ou uma est rela.
Nest e processo de t ornar-se um Ser cósmico, o dimensional começa a sent ir lampejos
de seus poderes adormecidos e aquilo que parecia um milagre, t orna-se part e at iva dest e
buscador das dimensões superiores.

O desenvolviment o dest es poderes pot encializará ainda mais o processo de mudança
do dimensional e o t ornará cada vez mais apt o a conhecer realidades paralelas.
Como est amos envolvidos num processo const ant e de expansão consciencial,
devemos seguir alguns passos que f acilit arão a nossa caminhada evolut iva:
1º passo – AUTO-ILUMINAÇÃO : O ser dimensional deve buscar a cada dia a sua
própria aut o-iluminação no int uit o de t ornar-se uma ref erência para as out ras pessoas,
deve t er plena consciência de que é part e ressonant e da Luz Divina e que a cent elha de luz
que brot a do mais prof undo do seu coração irá int erf erir em t odo o Universo porque a
grande verdade é que Somos Todos Um.
2º passo – AUTO–REALIZAÇÃO : A grande met a dos seres humanos é alcançar a
aut o-realização, mas a realidade é que poucos sabem que est ão procurando por ela. O
processo de despert ar envolve um grande esf orço para desvendar a nossa própria
realidade ant es de ent rar na Ment e Divina. A part ir do moment o que começamos a
descobrir quem somos realment e, o que é a nossa verdade, começamos a perceber que
t emos um grande papel na const rução da nossa realidade e que criamos nossa vida a cada
dia. Somos responsáveis diret os pelo nosso dest ino.
3º passo – BONDADE : Na medida em que assumimos t ot al responsabilidade pelo
nosso dest ino, a t aref a de “Amar a Deus sobre t odas as coisas e ao próximo como a si
mesmo” começa a ser part e int egrant e do nosso cot idiano, porque deixamos de projet ar
no out ro as nossas angúst ias e acordamos para o f at o de que só podemos ser vít imas dos
nossos próprios pensament os. O mal do out ro passa a ser sem signif icado em nossa vida e
não t eremos mais nada para perdoar. O mundo passa a ser sem culpa.
4º passo – AMOR INCONDICIONAL : É o AMOR sem medidas, sem condições, sem
julgament os. Nest e pont o o ser dimensional vivencia t ot alment e a NEUTRALIDADE quant o
não necessit a mais t axar o semelhant e de bom ou mau. Ele já compreende que est amos
t odos em processo de evolução e que t udo acont ece no seu devido t empo, que t udo f az
part e de um grande e perf eit o processo de criação.
5º passo – RESPEITO ÀS LEIS CÓSMICAS : A palavra Kosmos em grego signif ica
ORDEM, sendo assim devemos at ent ar para o f at o de que somos livres para escolher o
nosso dest ino, mas somos regidos por leis superiores que devem ser observadas, af im de
que cont inuemos sempre em ascensão em nosso caminho evolut ivo.
6º passo – LEI DA ATRAÇÃO : Est a lei merece um t rat ament o especial pelo seu
pot encial de const rução de realidades. Devemos observar que est amos const ant ement e
at raindo para nossa vida experiências, pessoas e f at os de acordo com o que mant emos em

nossa ment e. O ser dimensional que objet iva cumprir a missão com sucesso deve observar
const ant ement e se os seus pensament os est ão em coerência com a busca, com o
cresciment o e com a at ração das sit uações que possibilit arão o cumpriment o de seu
compromisso missionário.
7º passo – EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL CONSTANTE : A dinâmica do universo exige
que t odos aqueles que almejam o cresciment o, est ejam const ant ement e aprimorando os
seus conheciment os e a própria vida af im de est ar sempre em ressonância com as novas
energias do planet a.
Precisamos lembrar que Deus se expandiu, se desdobrou em inf init as part ículas e
f ragment os e para conseguimos acessar a experiência da Consciência Divina é preciso
abandonar a perspect iva individual e assumir a consciência da colet ividade humana. Não é
esquecer-se de si, mas é sent ir-se como algo muit o maior que a simples individualidade
humana. Est e processo implica em neut ralizar a inf luência do Ego, pois a neut ralidade
acont ece quando conseguimos deixar a personalidade/Ego de lado e nos diluímos na
Essência Divina.
Nest e moment o do despert ar, quando o ser humano começa a acordar para a sua
realidade

cósmica,

at ravessando

port ais

dimensionais,

sint onizando

com

out ras

dimensões, int eragindo com seres energét icos, dimensionais ou planet ários nas suas
expressões de luz, nos seus veículos plasmados ou f ísicos, deve ele, t ambém, aprender,
cada vez mais, como Nave Divina que é, a iluminar-se com o Combust ível Divino do Crist o,
para a sua longa jornada de regresso ao local de onde surgiu, o cent ro da imensidão do seu
universo int erior.
Podemos assim, parir o Ser da Nova Era, o ser compassivo que saindo do mundo da
ILUSÃO, reencont ra os seus valores essenciais, a harmonia, a paz, a luz, a vit ória sobre o
ego e a sut ilização do espírit o.
Nasce o Ser apt o a colocar os pés no caminho da neut ralidade, andando de mãos dadas
com os out ros irmãos, em busca do sent ido maior da exist ência rumo às dimensões cada
vez mais superiores.
Um caminho alquímico
Som e Luz são nessa ordem os primeiros f enômenos da Met áf ora da Criação Divina.
“No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus”… (João1, 1). Ou como est á nos Vedas: “No
princípio havia Brahman, com quem havia o verbo”. Deus era Uno com seu Verbo. E, o Verbo
Divino soou: “Haja luz e a luz se f ez”. Do mesmo modo, o deus egípcio Tot h pronunciava o
nome de um objet o e assim lhe dava exist ência. Podemos dizer ent ão que em essência e

primordialment e t odos somos som e luz. Todos somos f ilhos e f ilhas do Verbo Divino,
f ilhos e f ilhas das Freqüências Vibracionais (Som) da Voz de Deus.
Experiment emos f echar nossos olhos e ouvir t odos os sons que permeiam agora o
nosso ambient e. Nós veremos que est amos imersos num oceano sonoro. Há t oda espécie
de sons em nossa volt a. Escolhemos ouvir os que mais nos agradam. Dent re esses,
escolhemos um, o que acharmos o mais bonit o. Aprof undemos nossa escut a e vejamos
porque o escolhemos. Tent emos dá-lo at ribut os e qualidades. Parece-nos “doce” ou
“brilhant e”? Ele é “liso” ou algo que nos lembra uma superf ície áspera? Dá a impressão de
ser “magrinho”, “gordo” ou mais “redondo”? Parece-nos af inado ou desaf inado? Todas
est as caract eríst icas são dadas ao som pelos harmônicos que o compõem.
Os harmônicos ou hipert ons são os component es ou f reqüências int ernas de qualquer
som que ouvimos ou produzimos. A nossa voz, os sons dos inst rument os musicais e os
sons da nat ureza, dos animais e, t udo enf im, que ouvimos possui harmônicos. Assim como a
luz nat ural é compost a pelas cores do que chamamos de Arco Íris, t oda vez que um som é
produzido, se def lagra uma Série Harmônica que não é comument e percebida, mas, que
exist e. São os “sons dent ro dos sons”. Cada som possui uma f reqüência própria e isso
def ine a sua alt ura.
Assim, por exemplo, dependendo do sist ema de af inação, a not a Dó 3 que se encont ra
no meio do t eclado de um piano, t em a f reqüência de 252 hert z (hz) por segundo. Seu
primeiro harmônico (Dó 4) t em a f reqüência de 512 hz/s, o seu segundo (Sol 4) vibra a 756
hz/s e assim, por diant e. Ist o quer dizer que cada harmônico da série t em uma f reqüência
proporcional ao som gerador e que cada vez é mais alt a a sua vibração.
Na t erceira dimensão um som é t ão mais bonit o quant o mais harmônicos ele t iver. Por
isso, dizemos que o som da voz de alguém ou o t imbre de t al inst rument o é doce, angelical,
encant ador, ou ao cont rário, podemos perceber sons que são “opacos” e “descoloridos”.
No nível mat erial a quant idade e a qualidade dos harmônicos conf erem qualidades como
beleza, colorido, opulência e brilho aos sons, que produzimos e ouvimos.
Hoje em dia pesquisadores, cient ist as, t erapeut as e músicos t êm se dedicado ao
est udo do som e da música como f errament a de cura. Descobriu-se que f ormas
geomét ricas perf eit as (mandalas) são criadas quando mat eriais f lexíveis e moldáveis como
f arinhas, areia, limalha de f erro e água são submet idos ao som. Descobriu-se pela
ressonância magnét ica, que o cérebro e as f reqüências das ondas cerebrais podem
t ambém ser alt erados pelos hipert ons.
Mas, quando se t rat a de energia, evolução, cura e t ransmut ação, é que os sons
harmônicos manif est am sua real import ância. Povos ant igos como os Maias, os xamãs de

várias cult uras ancest rais, os monges t ibet anos, os sacerdot es do ant igo Egit o e, at é os
gregos, mais precisament e Pit ágoras e t oda sua escola, sabiam do poder do som,
principalment e dos seus harmônicos. Eles os usavam para harmonizar lugares, gerar luz em
lugares absolut ament e escuros, curar pessoas, f azer ascender e t ransmut ar energias e
abrir port ais dimensionais, dent re out ras coisas.
Esses conheciment os f oram t razidos ao planet a Terra pelas Amazonas, que
encant avam t odos com o som de sua voz. Elas det inham esse conheciment o e o
prat icavam na alquimia e na t ransmut ação energét ica. A palavra encant ar vem do lat im
incant are, que quer dizer cant ar ou ent oar palavras ou sons mágicos.
Com o f im da Era das Sacerdot isas, esses conheciment os f icaram conf inados em
algumas linhas de conheciment o esot érico, que os mant iveram ocult os e preservados at é
agora, quando, nesse moment o da Transição Planet ária, começaram de novo a af lorar.
A voz humana é um inst rument o maravilhoso. É possível explicar at ravés dela os sons
harmônicos, ist o é, t ornar audíveis essas out ras f reqüências que “vibram dent ro” do som,
que cant amos. Cant ar harmônicos (hipert onar) cria uma pont e ent re os sons ahat a (o som
f ísico, manif est ado), e

os sons anahat a (som divino, angelical, não f ísico). Ao

hipert onarmos, conseguimos abrir port ais ent re as dimensões e int eragir com os seres
dest es planos de realidade.
Edgard Cayce, o prof et a adormecido, previu que a medicina do f ut uro seria vibracional
e que o som seria uma de suas principais f errament as. Parece que t al prof ecia est á se
concret izando, porque pela ressonância dos harmônicos, t orna-se possível reconhecer,
ajust ar ou mesmo alt erar a f reqüência sonora (not a musical) de qualquer ser sencient e, de
uma plant a, de um animal, de um órgão do nosso corpo e mesmo da nossa própria
f reqüência pessoal. Ist o nos permit e rast rear prováveis disf unções ou doenças do nosso
corpo f ísico, alinhar as energias dos nossos chacras, rest aurar a nossa aura e at ivar a nossa
Energia da Kundalini.
Podemos t ambém harmonizar ou ajust ar as nossas f reqüências em relação ao
ambient e em que est amos, para que possamos int eragir com as energias present es ou
criar uma vibração mais elevada e assim nos prot egermos de inf luências nocivas.
Os crist ais de quart zo (dependendo de sua lapidação) int eragem com os hipert ons
amplif icando seu som e pot encializando suas (dos crist ais) caract eríst icas energét icas.
Quando ressoamos em grupo a experiência com os harmônicos é expandida ao inf init o.
Int erações ent re os milhares de harmônicos produzidos pelas vozes do grupo vão se
f azendo e novos sons result ant es são criados no espaço, dando ensejo às melodias

celest iais nunca ant es ouvidas. Formam-se verdadeiras “mandalas sonoras”, que aceleram
nossa energia e que nos permit em cont at ar out ros planos de realidade muit o mais
elevados. Na verdade est a experiência é impar, é indescrit ível.
Qualquer pessoa pode aprender a hipert onar, desde que t enha vont ade e
det erminação. Não são necessários t alent o e conheciment os musicais ou uma voz maviosa.
Os harmônicos habit am/vibram nos sons que produzimos vocalment e; já f azem part e de
nós. Fazê-los soar, é uma quest ão de aprendizado, t écnica, exercício e perseverança.
O legado das Sacerdot isas est á af lorando novament e. Não é por acaso, que esse
saber milenar recluso no seio das mais ant igas t radições ressurge nesse moment o, após
éons de esqueciment o. Somos t odos aut oconvocados e est amos vivendo num t empo
especialíssimo. Port ant o, t emos que vivenciá-lo ao máximo.
Hoje já sabemos que a energia sonora como t oda Energia Divina é aut oconscient e e,
port ant o, podemos int eragir com Ela, int encionando, visualizando e direcionando o nosso
desejo, de modo que a vont ade do nosso Eu Superior se cumpra.
Alinhados com nosso Crist o Int erno, cabe-nos a t aref a de t rabalharmos a nossa energia
e dinamizarmos os nossos pot enciais. Junt os, irmanados, cant aremos as canções do Amor
Divino, Aquele que é Incondicional para t odos e por t odos.
Freqüência Cerebral
Hoje, com a alt eração vibracional do Planet a, as f reqüências cerebrais t ambém devem
ser alt eradas, não devemos baixá-las, mas sim, pot encializá-las, acelerar nossas ondas
cerebrais.
Acelerando-as, as pessoas t erão mais prot eção, ampliarão seus campos energét icos, a
capacidade de raciocínio; a percepção t elepát ica, expandirão t odos os seus sent idos e
t erão adquirido out ras f aculdades ment ais adormecidas em seus subconscient es.
Para pot encializar essas ondas cerebrais, você precisa t er um aut ocont role de
pensament os e desejos, conseguindo equilibrar, acelerar e manipular de maneira ef icient e
e rápida as suas ondas cerebrais.
Nunca é demais ressalt ar que devemos sempre mant er as f reqüências aceleradas e
que, chorar por mais do que set e minut os, medit ar, e dormir, diminuem a f reqüência das
ondas cerebrais e port ant o rest ringem o campo energét ico/f reqüência vibrat ória e a
pessoa f ica mais suscept ível às energias mais densas. Para que isso não acont eça exist em
exercícios de aceleração. Assim, a pessoa t em suas glândulas t rabalhadas, seu
met abolismo sendo adapt ado, e irá passando a ser mais energia do que mat éria.

A presença do Cint urão de Fót ons irá f acilit ar a ampliação e a pot encialização da nossa
capacidade ment al, porque mult iplica a nossa energia.
At ualment e não dominamos nem 10% do que pensamos ou desejamos. Os
pensament os e desejos devem ser acompanhados de vont ade e segurança. Medo e
insegurança geram negat ividade que deve ser eliminada do nosso pensament o, para que a
posit ividade impere. Devemos pensar: “eu quero, eu f aço, eu realizo” num pensament o e
desejo prof undos, projet ando no ast ral e passando para o ment al.
Por isso é que dizemos que se a pessoa t iver pensament os negat ivos, previsões ou
sonhos ruins deverá coment á-los o mais possível para que queimem/desapareçam no ast ral
e não se realizem. Se a pessoa não coment ar e guardar para si, vai t omando f orma e se
int ensif icando, acaba passando para o ment al e acont ecendo. Ao cont rário, pensament os
ou sonhos bons não devem ser coment ados para que acont eçam.
Exist em dois exercícios f undament ais para at ivar a ment e, que passaremos a seguir:
EXERCíCIO 1
Você pega um garf o e o amarra com uma linha bem f ina, na base dos dent es dele.
Pendure-o em um local onde não haja corrent e de ar para que f ique t ot alment e parado.
Coloque-se de f rent e para ele, f eche as mãos e comece a ment alizar, jogar energia do
seu f ront al para que ele gire. Você deve ordenar para onde quer que ele gire: para a direit a
ou para a esquerda. Especif ique o moviment o que quer que ele f aça.
Se acont ecer de o garf o virar ao cont rário do que você pediu, signif ica que sua
polaridade est á invert ida e você verif ica isso no seu dia-a-dia: sua vida oscila seu humor
t ambém, em t odos os sent idos você t em alt os e baixos (f inanceiro, sent iment al, f ísico).
Nest e caso, você deve mudar a polaridade girando 13 vezes em t odos os chakras no
ant i-horário, invert endo a polaridade. Fazer isso com as mãos molhadas.
No mesmo inst ant e você pode verif icar se invert eu a polaridade, t est ando novament e
com o garf o. Se ele girar para o lado que você pediu, est á t udo cert o, se não provocou
nenhum moviment o, você neut ralizou seu campo. Nest e caso, você deve f azer mais duas
vezes (girando 13 vezes em cada chakra). Isso é inst ant âneo, na hora você verif ica se
est ava ou não com a polaridade invert ida.
Nesse exercício é f ácil perceber sua ment e at uando. Qualquer moviment o de giro do
garf o é suf icient e para t er cert eza de sua polaridade.
Depois que conseguir, cont inue exercit ando, pedindo para que ele balance, gire e assim

você vai aprendendo a coordenar pensament os e desejos.
Est e exercício é bom para desenvolver a ment e, para f icar com t odos os canais na
mesma sint onia, f azer com que sua energia at ue no mundo ext erior.
EXERCíCIO 2
O exercício das moedas at iva a sensibilidade. Despert a a sensibilidade e most ra se
você est á livre ou não do Cint urão de Fót ons.
Pegue 5 ou 6 moedas, t oque uma a uma e coloque-as em cima de uma mesa.
Em seguida vire de cost as e peça que alguém t oque em uma delas, colocando-a na
palma das mãos e devolvendo-a ao mesmo local onde est ava.
Enquant o a pessoa t oca, você vai dando uma ordem ao seu subconscient e: “Quero
sent ir uma energia dif erent e ao t ocar essa moeda!” Você pode pedir para sent ir os dedos
t remerem, ou pesados ou que esquent em ao t ocá-la.
Você se volt a e passa a t ocar as moedas. Quando t ocar naquela que f oi t ocada por
out ra pessoa, você vai sent ir uma energia dif erent e da sua.
Esse exercício pode ser f eit o com out ros mat eriais (por exemplo: palit os de f ósf oro),
não precisa ser necessariament e com moedas. Ele at iva a Terceira Visão, a part e ext rasensorial, premonição, vidência, int uição…
São exercícios que despert am a sensibilidade da part e ext ra-sensorial, at ivam a
ment e, prot egem cont ra os ef eit os nocivos do Cint urão de Fót ons e expandem a
consciência em t odos os sent idos.

Todas as vezes que nos reunimos e
aceleramos nosso campo elet romagnét ico,
surgem os Ult radimensionais
Níveis Ment ais
A ment e humana é uma f aculdade
sensorial da int eligência. Sua f unção é
capt ar inf ormações que são armazenadas
nos

neurônios

cerebrais

pelos

out ros

sent idos normais do ser humano. Nossa ment e t em condições de capt ar e imprimir
qualquer t ipo de inf ormação em uma célula viva. At ravés de nossa vont ade, t emos

condições de ent rar em sint onia com qualquer cent ro cerebral e levar à consciência a
inf ormação que se encont ra ali armazenada.
De acordo com as f reqüências das ondas cerebrais, os níveis ment ais est ão dent ro de
dois grandes grupos: Nível Ast ral (Conscient e Int erior) e Nível Ment al (Conscient e Ext erior).
Na f reqüência BETA ou est ado de vigília, est ão associados os cinco sent idos f ísicos:
t at o, paladar, olf at o, visão e audição. Nela realizamos as ações comuns de nossa vida como
f alar e pensar, enf im, passamos o dia em BETA. Ela é o pont o int ermediário de nossas
int erações com os planos Ast ral e Ment al. Nest e nível, a rot ação cerebral varia de 9 a 14
ciclos por segundo.
O nível ALFA é o nível da criação, é quando você relaxa, f az projeções. Podemos
usuf ruir dele

t ant o

conscient e

como

inconscient ement e. Podemos

alcançar um

relaxament o maior e é onde criamos, pensamos, desejamos, programamos sonhos. É um
est ado de sono não prof undo, no qual não sonhamos. A f reqüência de rot ação do cérebro
varia de 5 a 8 ciclos por segundo.
At ingir o nível TETA exige um relaxament o prof undo. É quando a pessoa dorme
prof undament e e sonha. Nest a f reqüência, at ravés da sugest ão hipnót ica, podem-se
realizar cirurgias num pacient e, sem anest esia e sem dor. Nest e nível de relaxament o, a
rot ação cerebral at inge de 2 a 4 ciclos por segundo.
O nível DELTA é o nível da inconsciência. Nele soment e o subconscient e est á agindo.
Seria semelhant e a um est ado de coma, ou o nível no qual nos encont ramos no mundo
espirit ual. Em DELTA, a f reqüência de rot ação cerebral permanece na f aixa de 0,1 a 1 ciclo
por segundo.
Podemos t reinar nossa ment e a usar qualquer campo sensorial, ou seja, at uar em
qualquer uma dessas f reqüências com a mesma f acilidade com que at ua nos sent idos de
sensações biológicas. Tudo é apenas quest ão de t reinament o e dedicação. Esses são
níveis que exigem concent ração em est ado de relaxament o prof undo para se at ingir
result ados sat isf at órios, a curt o ou longo prazo.
São t odos níveis em que o cérebro f unciona em f reqüências muit o lent as. Pela própria
condição at ual do planet a, ist o agora não nos int eressa mais, porque nossa ment e est á
permanent e em est ado de concent ração alt ernada. Percebemos que em nossa vida diária,
em f unção das horas, realizamos várias t aref as simult aneament e, e

para ist o,

int uit ivament e aceleramos nossa f reqüência ment al. No nível ast ral, nós imaginamos,
criamos, mas não nos realizamos com bast ant e int ensidade ou rapidez. A aut o-cura, por
exemplo, ocorre, mas com lent idão. Você t em prot eção, mas pode diminuí-la, se não souber
ment alizar direit o.

Na nossa vida normal já est amos por bast ant e t empo no nível ast ral enquant o
dormimos, pensamos, desejamos ou sonhamos. Est e nível at ua no conscient e int erior e é
desenvolvido por nós aut omat icament e. Precisamos desenvolver, port ant o, os níveis
superiores a bet a.
Algumas f aculdades ment ais podem ser realizadas t ant o no ast ral como no ment al, por
exemplo: t elepat ia, clarividência, premonição e energização. Algumas delas, inclusive, nos
permit em a comunicação com ent idades e seres de out ras dimensões.
Tant o no ast ral como no ment al, os f enômenos e seus ef eit os são ilimit ados. A
dif erença que exist e ent re eles é muit o simples de ser ident if icada. No ast ral ocorre a
realização dos f enômenos de maneira invisível, quando não podemos ver mat erialment e a
energia at uando no processo, pois ela não sai do nosso campo energét ico.
No nível ment al é que conseguimos at uar no conscient e ext erior, o que permit e a
realização de ef eit os f ísicos. Por ser aliada a um nível rarament e est udado, é que exist em
poucos paranormais de ef eit os f ísicos em t odo o mundo – que são aqueles capazes de
f azer sua ment e at uar em est ado de concent ração alt erada e realizar f enômenos f ísicos.
At uar no conscient e ext erior signif ica emit ir energia além do seu raio energét ico, f azer
com que ela at ue na mat éria ou na ment e de out ra pessoa à dist ância. O único paranormal
que conseguiu at ingir cem por cent o da sua capacidade ment al f oi Crist o Jesus. E o
exemplo que nos deixou f oi o de usar os níveis ment ais de ef eit os f ísicos, onde a cura é
rápida, os result ados são inst ant âneos e nossa ment e f unciona em rit mo acelerado.
Os níveis acima de bet a são caract erizados pelas alt as f reqüências cerebrais, para
elevação de vibrações e são esses níveis que iremos t rabalhar, no seu desenvolviment o.
Para se ent ender melhor essa divisão de níveis, t emos o esquema:

No nível MENTAL SUPERIOR (logo
acima de bet a) ainda acont ecem algumas
realizações do ast ral como o desejo, a
projeção

e

a

t elepat ia.

As

ações

permanecem a nível do conscient e int erior,
ou seja, nosso subconscient e não emit e
energia para além do campo energét ico do
nosso corpo.
O campo energét ico int erno t em um

raio de ação de seis a set e met ros de
circunf erência, t omando nosso corpo como
cent ro. Est e é o raio de ação que se vai
alcançar no ment al superior. At é mesmo a
t elepat ia, a uma dist ância maior, não deverá
f uncionar sat isf at oriament e. Preparamos nossa ment e nest e nível para programar sonhos,
int erpret á-los, at ivar a percepção e os poderes ext rasensoriais. Também para alcançar uma
preparação para o início da realização de f enômenos paranormais. No ment al superior a
rot ação cerebral varia de 15 a 20 ciclos por segundo.
O desejar prof undo, em nível ment al, signif ica desejar alguma coisa sem duvidar de sua
realização. Trazer est a coisa para pert o de você, imaginar-se dent ro dela usando-a,
conf orme o caso. Ver mat erialment e o objet o ou circunst ância f azendo part e de sua vida,
sendo algo já conquist ado e def init ivo. Isso deve ser f eit o em est ado de t ot al consciência,
sem relaxament o, o que signif ica que sua ment e est ará em est ado de concent ração
alt erada.
No nível MENTAL FÍSICO realizamos f enômenos f ísicos como ent ort ar met ais, levit ar
objet os, inf luenciar pessoas, t ransmit ir mensagens t elepát icas com grande ef iciência,
causar sensações em out ras pessoas ou mudar o sent iment o e o pensament o delas de
f orma benéf ica. O cérebro apresent a uma rot ação de 21 a 26 ciclos por segundo.
O nível MENTAL DIMENSIONAL é aquele no qual se t rabalha com dimensões dif erent es
das

que

vivemos

normalment e.

Nest e

nível

podemos

realizar

t ransmut ações,

mat erializações ou desmat erializações de objet os e at é mesmo de nosso corpo. É um nível
ainda bem pouco explorado. Nele podemos realizar viagens por out ras dimensões com
nosso corpo f ísico. Nesse nível, o cérebro est ará com rot ação de 27 a 32 ciclos por
segundo.
Port ant o nós vamos sempre f alar em ment alização e não em medit ação, pois acima de
17 ciclos por segundo, os result ados só são posit ivos. A energia cósmica, a est e nível só
pode ser usada posit ivament e ou, no máximo, pode f icar neut ra, nunca negat iva. O campo
energét ico aument a, nossas def esas f icam mais resist ent es, nossa aura amplia.
Quando est amos no ast ral, podemos f icar vulneráveis, a vibração baixa, a energia
dest e nível, pode ser usada negat ivament e. O campo energét ico pode baixar, não só na
medit ação, mas t ambém quando a pessoa chora ou dorme, pois a aceleração de suas
f reqüências cerebrais diminui, assim com a energia e, logicament e, a sua prot eção. Assim,
pensament os negat ivos, vibrações negat ivas não só de pessoas, como t ambém do
ambient e, inf luenciam a aura dessa pessoa, podendo absorvê-los.
Temos ent ão de t rabalhar a energia vibracional. Quant o mais a pessoa se desenvolve,

f az exercícios e ut iliza adequadament e sua energia, mais a vibração vai se acelerando. Os
est ímulos emocionais e sexuais, quando ut ilizados de f orma apropriada, f acilit am muit o na
ampliação do nosso campo energét ico. Durant e o at o sexual, nosso met abolismo sof re
alt erações e passa a f uncionar em rit mos acelerados; t odas as nossas células se agit am,
podendo assim t ransmit ir ou receber qualquer t ipo de inf ormação.
Mas a aceleração das f reqüências cerebrais não pode se f eit a aleat oriament e, deve
ser da f orma adequada para cada um, com orient ações e t écnicas corret as. Podemos subir
a aceleração, mas dent ro de uma escala evolut iva, dent ro de det erminadas regras, com
exercícios apropriados para que a pessoa não se prejudique.
Também é import ant e ressalt ar que se uma pessoa est á com sua vibração acelerada,
seu campo ampliado, as pessoas à sua volt a ent rarão em sint onia e, em conseqüência,
serão t ambém equilibradas.

V – AS AMAZONAS/SACERDOTISAS
As Amazonas
As Amazonas ou as “Mulheres Deusas” – sacerdot isas ext rat errest res pert enciam a
uma raça de um mundo dist ant e na Const elação de Ophiúchus dent ro de uma galáxia em
espiral, provavelment e a mais conhecida do universo e, a sua dist ância da Terra é de dois
milhões de anos luz. Ela t em um núcleo oval com o f ormat o de uma serpent e com a sua
cauda enrolada na f orma circular espiralada e, por isso, que a energia da kundalini é
represent ada por uma serpent e. É uma galáxia que t em um ciclo de cent o e quarent a e
quat ro mil anos em f orma espiral (enrolada) e out ro mesmo período de t empo na f orma
est icada. Est ica e encolhe conf orme o pulsar das ondas elet romagnét icas t al como nosso
Sol (t orment as solares), muda do f ormat o est icado para depois t er novament e uma f orma
mais serpent ina.
É a única const elação próxima do nosso sist ema que realment e recebe uma inf luência
muit o parecida com a da Terra.
Quando ela est á no f ormat o de serpent e, t odas as pessoas, principalment e as
mulheres que vieram de lá t êm sua capacidade ment al t alvez milhões de vezes mais
elevada que o parâmet ro normal.
As amazonas reinaram na região da Capadócia, sit uada na Ásia Menor. No séc. III a.C. já
t eriam at ingido a Grécia, ant es apenas eram conhecidas na Ásia Menor. Elas viveram
t ambém no sul da Rússia, Mongólia e Egit o. Durant e séculos as suas hist órias povoaram os
imaginários de Gregos e Romanos e mais t arde com Colombo o mit o f oi t ranspost o para o

Novo Mundo. As amazonas t ambém viveram no Brasil e exist em vários relat os escrit os de
port ugueses e espanhóis que depararam com elas, por isso o Rio Amazonas t em esse
nome baseado na hist ória dessas mulheres. A presença das f amosas guerreiras na guerra
de Tróia f icou como element o import ant e do mit o (t emos alguns desenhos, algumas
inscrições, de uma guerra dos Deuses, de uma bat alha t ravada nos céus, com discos, anjos,
homens com asas, roda dent ro de roda, barcos voadores, t udo simbolizado em várias
pirâmides de dif erent es part es do mundo, e em muit os pergaminhos t ambém, de quando
t iraram aqueles que queriam se apoderar de uma maneira abusiva da população). Também
na Ilíada, Príamo recorda os t empos em que ele e os seus homens as combat eram. O herói
da Ilíada Aquiles t ravará um combat e com Pent esiléa, rainha das Amazonas. Na Eneida de
Virgílio (70-19- a.C.) poema épico f ala-se da Guerra de Tróia e das Amazonas. Segundo os
especialist as o mit o das Amazonas encont ra-se em t odos os cont inent es, excet o na
Oceania. Elas são dadas como cert as na China, nas “ilhas mist eriosas”, em relat os de
navegadores árabes do séc. XI a XIII. At ravés do f olclore da Escandinávia, da Rússia, da
Boêmia, da Áf rica e das Índias.
A maior concent ração das Amazonas – de sua civilização – que f oi dest ruída pelo
dilúvio bíblico est á no Brasil. A bíblia diz que o Rei David f oi buscar leit e e mel (prat a e ouro)
nas t erras de baixo. “O leit e e o mel jorram com f acilidade nos morros encont rados na
região de um grande mar de água doce”. Est e mar é o Rio Amazonas.
Podemos seguir o rast ro de relat os da sua exist ência e concluir que as Amazonas
impressionaram vivament e homens e mulheres de t odos os t empos.
Encont ramos indícios dessas sacerdot isas em várias civilizações ant igas, porém as
provas mais aut ênt icas de sua exist ência f oram excluídas, porque as lideranças da época
queriam eliminar da f ace da t erra o poder mágico que as mulheres possuem, e de t udo que
f oi ensinado.
Eram t rês linhagens, t rês t ribos de mulheres, cada uma com suas caract eríst icas:
- as morenas que t inham como símbolo a espada;
- as loiras cujo símbolo era o arco e f lecha;
- as ruivas com os símbolos da armadura/escudo.
As amazonas ut ilizavam essas f errament as, não para bat alha, pois t inham um cont role
de energia muit o superior, f aziam t udo pelo ment al, sem a necessidade de ut ilizar armas,
mas como queriam passar por mulheres comuns, deveriam t er uma ident idade f alsa para
disf arçar, assim como out ros mensageiros f izeram. Para represent ar a condição humana
ut ilizavam essas f errament as, pois t eriam que passar por mãos comuns. Soment e em
casos ext remos, ut ilizavam poderes e t ecnologias t razidas de seu mundo.

Exist em relat os de que t odas as t rês linhagens vieram para as “t erras de baixo”. Todas
eram da mesma const elação, só que de planet as dif erent es. Todas eram evolut ivament e
iguais, porém a missão era dif erent e para cada uma das linhagens. Com isso se f ez a
miscigenação t ot al da t erra junt ament e com as out ras raças.
Essas “t erras debaixo”, f icam dent ro da f aixa de 19o de lat it ude N/S, ou seja, abrange
t oda a f aixa da Amazônia. Quando o t ext o bíblico ref ere-se às “t erras de baixo”, est a
ref erência corresponde ao Brasil, exat ament e na região Amazônica.
A energia das amazonas era pura (energia de virgem), mesmo t endo relações sexuais,
seu campo energét ico neut ralizava inst ant aneament e a energia do homem, ou seja, as
amazonas t inham et ernament e a vibração de uma virgem, ou seja, sem impurezas
vibrat órias.
O campo vibracional delas não t inha nenhuma mist ura, não era mesclado como o campo
vibracional normal de um homem ou de uma mulher. Elas conseguiam neut ralizar suas
energias, sua aura, conseguiam neut ralizar qualquer energia negat iva que aderisse ao seu
campo vibrat ório.
As Amazonas possuíam várias f aculdades que as possibilit avam manipular as Leis
Universais, elas resplandeciam um magnet ismo pessoal de t amanha nat ureza que at ravés
de um simples sorriso encant avam os indivíduos à sua volt a. E, quando beijavam, não o
beijo lascivo como é f eit o hoje ent re homem/mulher, f aziam que a energia vibracional do
seu parceiro (sacerdot e) direcionasse para o seu f ront al e f ixasse por um período de set e
meses. Ent ret ant o, eram raros os homens dist inguidos por elas com est e “rit ual
energét ico”, porque t inham que ser sacerdot es possuidores de habilidades ext rasensoriais.
Os homens sacerdot es t ambém t inham a vibração de um homem virgem, sem
impurezas vibrat órias, o campo vibracional não t inha mist ura.
Havia a necessidade f ísica e biológica de uma at ividade sexual, só que a Amazonas
t rabalhavam muit o bem est a energia, não no sent ido de sexo por sexo ou só mesmo por
at ração como hoje. Elas conseguiam neut ralizar qualquer energia ext erna, cercando sua
aura, prot egendo-as de inveja, t rabalhos de magia, f orças ambient ais que ent ravam no
campo magnét ico, ou seja, elas neut ralizavam t udo que pudesse impedir o corret o
direcionament o das energias.
Como a Energia das Amazonas era pura, mesmo t endo relações sexuais o seu campo
energét ico neut ralizava inst ant aneament e a energia do homem. Elas conservavam-se sem

impurezas vibrat órias, com o seu campo vibracional cont inuando sem mist uras. Elas não
f aziam sexo pelo sexo, já que o sexo era apenas direcionado para o sent ido sagrado da
procriação, o que f acilit ava ainda mais a neut ralização de qualquer energia negat iva
ext erior com acréscimos energét icos em suas auras. Elas sabiam pot encializar e direcionar
a sua energia vibracional.
Elas t iveram a incumbência de reciclar a energia sexual, neut ralizando para uma
vibração mais pura, est abilizaram a Freqüência de Ressonância Schumann at ravés de
vibrações sonoras provenient es de suas cordas vocais na f orma de canções e mant ras
ult ra-sônicos. A ent onação que criavam, vibrava na f reqüência da harpa e gerava uma
sincronia com t udo e com t odos.
A energia vibracional das Amazonas e dos Sacerdot es é a soma de t odas as energias,
do medo, da insegurança, da inveja, do ódio, ciúme, carinho, amor, de t udo. É o conjunt o de
emoções direcionado em apenas um pont o, a coluna, represent ada pela serpent e, a
kundalini, que direciona a energia para o f ront al.
Elas sublimavam t udo. A energia delas era muit o além da nossa realidade porque elas
t inham uma cabeça t ot alment e direcionada e t udo era f eit o de uma maneira sublime. São
essas habilidades que f aziam um dif erencial gigant esco.
Precisamos aprender a neut ralizar t ambém a energia de out ras pessoas (que agregam
no nosso campo). E é essa reciclagem para a vibração do nasciment o. A vibração angelical
é a vibração de virgem. A nossa vibração é impura porque t em uma mesclagem de energia,
que não é a vibração que t ínhamos no nosso nasciment o.
A vibração do nasciment o ou de virgem (de uma sacerdot isa), cada um de nós t erá que
criar.
A vibração que deve ser criada no moment o at ual, é a mesma vibração que elas criaram
ant es para a vinda de Crist o. Segundo a bíblia, o calendário maia, e os seres
ext rat errest res, Crist o deve volt ar de novo na Terra nest e f inal dos t empos. As mulheres
t êm a incumbência junt o com os homens (vibração de sacerdot es) de preparar
vibrat oriament e a humanidade para a vinda Dele. Para ist o a energia precisa ser pura (de
uma virgem), porque é a energia do nasciment o, é uma energia que, se a pessoa t iver que
usar as suas ondas ment ais para at rair alguma coisa, não irá mesclar com out ras vibrações
que podem int erf erir no result ado. A vibração t em que ser uma, t em que ser da pessoa,
vibração própria. Quando Crist o volt ar, elas podem volt ar junt as.
Nos dias at uais t emos uma Sant a Inquisição meio disf arçada. Podemos perceber que
qualquer pessoa que se dest aque com habilidades paranormais ou ext ra-sensoriais é

dif amada pela mídia. Os governant es t ambém usam o mét odo de elogiar e, logo depois
at acam, para que a população não dê ouvidos a est as pessoas porque são elas que podem
mudar a maneira de ver da colet ividade, mudar a consciência delas em relação a sociedade
at ual, assim, cont inuam dit ando as regras que vêm dominando a humanidade.
As Sacerdot isas Amazonas t inham uma energia especial, uma energia vibracional muit o
acima dos homens, mas como as lideranças da época não queriam colocar as mulheres
como algo que complement asse, ajudasse na evolução humana, as inf ormações sobre elas
f oram dist orcidas. Elas eram dif amadas como prost it ut as quando se dest acavam como
alguém t ot alment e opost o ao que realment e era. Assim, a verdade sobre elas sempre f icou
ocult a.
A bíblia menciona apenas as 12 t ribos (de 144 mil pessoas), enquant o a 13ª t ribo f icou
ocult a em vários t rechos e designadas como mulheres guerreiras, as mulheres habilidosas
ou Deusas e Semi-deusas, porém não são cit adas como uma raça, como uma civilização ou
t ribo.
As amazonas eram ext remament e poderosas ment alment e, não havia nem a
necessidade de armas para se def enderem. Elas nunca guerrearam como diz a hist ória, mas
t inham um limit e de uso do seu poder para passarem despercebidas.
Todas as Amazonas Mat riciais eram sacerdot isas, pois possuíam dons ext ra-sensoriais
diversos que as permit iam manipular com f acilidade as Leis Universais que vibram na 3a
dimensão.
A f reqüência das Amazonas t ambém provocava mudanças na energia f eminina. Elas
manipulavam com perf eição a energia vibracional (energia sexual), a Kundalini.
Elas t inham um poder ext raordinário de alquimia, de t ransmut ação, magia e
magnet ismo pessoal, uma vibração muit o especial. O ouro que possuíam nunca f oi ext raído
da nat ureza, ele f oi conseguido at ravés dos seus t rabalhos vibrat órios com a alquimia de
t ransmut ação. A magia propagava uma energia de af inidade, de carinho em t odas as
pessoas, e o magnet ismo at raia, sint onizava. Tinham a magia do sorriso, do olhar, da voz e
do beijo.
Os olhos das amazonas t raziam magia, uma f orça ext raordinária, conseguiam “f alar”
milhões de palavras só com o olhar, se f aziam ent endidas, como um t ipo de carisma, que
conseguia at rair a at enção das pessoas, de mult idões encant ando-as. Conseguiam f ixar,
direcionar, conquist ar ou mudar um pensament o para posit ivo das pessoas at ravés da
magia do olhar. Tinham o dom da visão, o dom de induzir as pessoas, inf luenciar t udo aquilo
que deveria ser de uma maneira sempre posit iva. At ravés do olhar induziam, mexiam,

comoviam.
A boca das amazonas resplandecia um magnet ismo pessoal de t amanho poder que
at ravés do seu sorriso encant avam as massas, era just ament e o moment o ideal de
pacif icar, amenizar as guerras, e promover união. Liberavam um magnet ismo pessoal
gigant esco para a humanidade, at ravés da conversação, quando ut ilizavam a magia dos
olhos e do sorriso, não havia ninguém no mundo que diria não a elas, não exist ia nada que
pudesse impedir, mesmo que f osse uma decisão complicada, elas conseguiam encant ar,
at rair, mexer no campo elet romagnét ico das pessoas.
O beijo das amazonas, quando direcionado, f azia subir a energia vibracional do homem,
que f ixava t ot alment e na região f ront al delas e mant inha-se assim por um período de 7
meses. Eram raros os homens que t inham esse privilégio (os homens-sacerdot es). O beijo
é um dos meios em que se f echa t odo o circuit o, t endo uma sincronicidade, com ist o t odos
os meridianos pot encializam o magnet ismo pessoal no f ront al, é uma maneira da pessoa
f echar t odo o campo. At ravés do beijo elas produziam uma energia gigant esca,
ext raordinária, que t odos os homens f icavam com o seu corpo resplandecent e (luzes). Da
mesma f orma que Moisés quando conversou com Deus, o seu rost o resplandecia. São
divindades e elas ut ilizavam isso como algo muit o sagrado.
Muit os mensageiros de Deus realizavam milagres e curas f ant ást icas porque já sabiam
e t reinaram como mexer na vibração própria dos objet os, da água, da mat éria e t udo mais.
Se podemos alt erar a vibração de uma mat éria inanimada, mais f ácil ainda é mexer com a
ment e humana, porque é a mesma sincronicidade, ou seja, a f reqüência é semelhant e.
Quando Crist o Jesus t ransf ormou água em vinho, para ele seria muit o mais f ácil mudar a
consciência das pessoas, mas ele precisava dar vários exemplos de como a ment e at uava
sobre a mat éria.
As amazonas t inham dons semelhant es, as mesmas habilidades desses sábios e at é
hoje det erminadas mulheres são det ent oras de algumas pot encialidades especiais.
Quando as mulheres abandonam a razão em f avor da int uição, dif icilment e f alham e jamais
elas comet erão erros. Elas t êm a capacidade ext raordinária de perceber o emocional das
pessoas, as preocupações, os moment os dif íceis ou f áceis. Se alguém est iver ment indo
elas at é f ingem, f azem vist a grossa em relação à ment ira para não criar uma sit uação ruim
para a pessoa que est á ment indo. Já os homens não, eles não t êm essa habilidade de uma
maneira at iva, precisam at ivar e desenvolver. As mulheres t êm essas habilidades
gigant escas já de uma maneira aut omát ica, desde quando nascem, umas mais e out ras
menos. Umas desenvolvem pela vidência, pela int uição, t arô, cart as, búzios, dent re out ros.
Cada mulher t em uma modalidade de direcionar a sua f aculdade ment al.
As mulheres t êm 37 canais ment ais at ivos enquant o os homens t êm apenas 18. É por

ist o que o homem t em mais f acilidade de sair da f aixa de t olerância e t em mais
necessidade de f icar concent rado.
Por ist o t ambém, elas só criavam meninas e apenas se relacionavam com os homens
para f ins de procriação, mas, só com aqueles que possuíam a f reqüência de sacerdot e para
mant er a pureza energét ica.
As Amazonas t inham o seguint e lema: “O f ilho do homem é a consciência humana”,
porque se t orna Deus. Jesus Crist o era o exemplo da consciência humana, da manipulação
de energia, dos desejos e t udo mais, mas t udo f oi dist orcido, não divulgaram a verdade
sobre Crist o, porque não queriam passar para a população o verdadeiro mét odo de se
conseguir ser deuses, semideuses, livres de f azer o que quiser, dent ro de um respeit o com
out ro ser humano.
A Hist ória e as lendas dist orcem muit o do que f izeram realment e. Elas t iveram como
missão t razer Harmonia a Terra. O t empo em que habit aram est e planet a deriva de um
acordo, um compromisso assumido por elas.
Como conseqüência do ocorrido em Sodoma e Gomorra, houve o aument o da
“densidade” de algumas part es do mundo, devido à má ut ilização da energia sexual pelos
próprios “mensageiros” que vinham a Terra para dif icult ar, f azendo com que as pessoas
não desenvolvessem suas habilidades.
As amazonas t iveram ent ão a incumbência de reciclar essa energia (neut ralizar) e
produzir para o mundo uma vibração mais pura est abilizando a Freqüência de Ressonância
Schumann no planet a at ravés de suas vibrações sonoras derivadas de suas cordas vocais,
com canções e mant ras sonoros. A ent onação de suas vozes nas canções, f azia vibrar na
f reqüência da harpa essa sincronicidade. As mat riciais manipulavam essa energia com a
maior f acilidade e para que a mudança acont ecesse, era preciso que o ser humano
acompanhasse essa vibração, que era f eit a at ravés da junção da voz e da melodia que
sincronizavam com a f reqüência das moléculas de água, e t udo que possuía água, como os
humanos, as plant as e os animais, t odos inf luenciados por est a vibração, equilibrando t odas
as suas part ículas.
As moléculas de água possuem o f ormat o t et raédrico, cujo f ormat o gera energia
elet rost át ica, que é a energia da vida. Essas mulheres vieram ent ão para dar um equilíbrio,
t ant o que conseguiram modif icar a vibração não só da água da t erra, mas de t oda a água do
universo.
Alguns est udos indicam que a f reqüência de vibração universal para t odas as moléculas
em sincronia com o cosmo é o f ormat o t et raédrico, t ant o que os crist ais que revest em

int erna e ext ernament e as pirâmides do Egit o t êm est e f ormat o, para sincronizarem com o
Cosmo.
A vinda das Amazonas – em f unção de uma missão especial – f oi mudar a vibração das
pessoas, preparando-as para a vinda de Crist o.
A Bíblia relat a que Abraão, independent e de Sara, t inha um relacionament o com uma
out ra mulher e cit a o nome dela vagament e (Agar – nome relacionado a Asht ar Sheran),
essa mulher deu origem a uma nova nação. Est a nação t inha um número razoável de
pessoas, f ilhos, f ilhas e descendent es. Dali saiu uma nova geração de Avat ares.”
Todas as mulheres cit adas na Bíblia (rainha de Sabá, Est her, Sara) são da linhagem das
Sacerdot isas-Amazonas, propagaram a mensagem de Crist o, deixaram sua marca
regist rada na hist ória, depois se f oram, mas não morreram.
Como elas t iveram relações com os homens-sacerdot es, geraram f ilhos com eles.
Esses f ilhos t inham uma genét ica pura, mas já não era diret ament e cósmica, era da Terra.
Esses f ilhos se relacionaram com out ras, com índias, européias, dent re out ras,
desvirt uando, perdendo as caract eríst icas f ísicas e t ambém as habilidades. A f reqüência
das Amazonas passou de geração a geração.
Maria Madalena f oi uma sacerdot isa que dent re os apóst olos mais se desenvolveu
vibrat oriament e conseguindo alcançar níveis elevados de vibração. Ela despert ou inveja,
ciúme at é ent re os apóst olos. Seus ensinament os f izeram com que muit os iniciant es
chegassem ao grau mais elevado de evolução, at é mesmo os apóst olos conseguiram
desenvolver part e dos conheciment os. Maria Madalena t ambém t inha o poder vibrat ório da
ent onação de sua voz. Sua linhagem est á ligada à sublimação, a t ransmut ação, t ransf ormar
o corpo em luz, a mat éria em luz.
Maria (mãe de Jesus) t ambém f oi uma mulher especial, com uma genét ica t ot alment e
dif erenciada. Ela veio para gerar um f ilho que t ambém t inha uma genét ica e condição
especial.
Joana D´Arc f oi uma descendent es diret a das amazonas , da 3ª geração genét ica das
amazonas, por isso t inha o poder das visões e da manipulação vibracional que int eragia at é
mesmo na mat éria, com ef eit os f ísicos. Como era época medieval e ela of erecia perigo aos
reis e imperadores, ela f oi queimada na f ogueira.
Out ras mulheres t ambém t inham a sua genét ica, como Cleópat ra, Medusa, Ísis, Vênus
(da mit ologia – t oda lenda t em um f undo de verdade) são mulheres que f izeram dif erença.
A últ ima que f ez essa dif erença f oi Joana D’Arc. Est as mulheres possuíam f aculdades

diversas.
Algumas mulheres herdaram sua genét ica pela miscigenação. Hoje em dia as mulheres
que herdaram a sua genét ica, são as caucasianas. Muit as mulheres de hoje viveram na
época de Avalon, encarnaram e reencarnaram, eram sacerdot isas, Amazonas, eram deusas
e semideusas.
Exist em out ras descendent es no Brasil. Temos muit as pessoas com est as habilidades
ext ra-sensoriais. Deixaram uma herança genét ica ou vibrat ória, conf orme o grau de
evolução ou linhagem da pessoa, at ravés de cert as habilidades, só que o condicionament o
da 3ª dimensão não deixa que essas habilidades sejam af loradas.
Desde a época da povoação da Terra, a energia criadora, a energia f eminina já t inha
uma incidência muit o f ort e, e agora na Era de Aquário – da energia f eminina – é o moment o
das mulheres pot encializarem em 150 vezes mais o seu campo ment al. As mulheres t êm 37
canais ment ais at ivos enquant o os homens t êm apenas 18. Elas devem aprender a vibrar
est a energia, desenvolvendo a capacidade de pot encializar o seu poder de direcionar a sua
energia vibracional, ao mesmo t empo em que desenvolve níveis mais iluminados de
consciência.
As t écnicas que as sacerdot isas ut ilizavam para f azer com que os homens f ossem
Deuses ou semi-Deuses, super-homens em nível de energia f oram se perdendo com o
t empo.
As lideranças religiosas e out ras eliminaram t odos os livros e pergaminhos que
cont inham as “receit as milagrosas”, t odas as t écnicas poderosas que pudessem t ornar o
homem um Ser mais superior, garant indo um mundo sem guerras e compet ição como o que
exist e hoje.
Na hist ória do Egit o, as sacerdot isas t reinavam os sacerdot es, pois são as mulheres
que sempre deram a vida, que sempre geraram esse campo de energia e assim det inham o
poder de preparar os sacerdot es para manipularem suas energias, mot ivo pelo qual f oram
discriminadas.
Vieram para dar est abilidade, mas muit os det alhes f oram excluídos da bíblia, conf orme
o int eresse dos governant es de algumas épocas, just ament e para dar uma int erpret ação
duvidosa e não deixar que a população t ivesse uma consciência mais ampla.
As amazonas vieram ant es das doze t ribos para explorar o planet a e para imant á-lo
com a energia do Amor/Harmonia. A serpent e represent a a supremacia da energia,
simboliza a energia da kundalini, devido ao seu t amanho e a sua f reqüência. Na bíblia,

simbolicament e, f oi a serpent e que t ent ou Adão e Eva, por isso f oi “amaldiçoada” devido a
sua persist ência em f azer com que comet essem o pecado. Será que realment e comet eram
o pecado? A serpent e represent a a galáxia de origem das amazonas (energia f eminina). A
serpent e cit ada na bíblia não é o répt il em si, e sim a energia f eminina que veio para
despert ar e não para signif icar pecado.
A serpent e é simbolizada como um répt il perigoso, mas de maneira alguma é negat iva.
A serpent e é o símbolo de como as mulheres f ariam a dif erença aqui na t erra, vieram para
dar equilíbrio. A bíblia sof reu a ret irada de muit as inf ormações conf orme os int eresses dos
poderosos de várias épocas, just ament e para dar uma int erpret ação duvidosa e não deixar
que a população t ivesse uma consciência mais ampla. A serpent e cit ada na bíblia não é um
répt il simbolizando o “pecado comet ido por Eva”, mas, o símbolo da Energia Feminina do
Despert ar. E, a pirâmide de Ku Kul Kan na Península de Yukat an no México projet a nos
equinócios e solst ícios a sombra de uma serpent e. Est a pirâmide f oi const ruída pela
décima t erceira t ribo como t ambém os t emplos que ainda est ão escondidos na f lorest a
amazônica e no Egit o, que f oram const ruídos pelos represent ant es de Sírius e t ambém de
Plêiades. A maioria dos At lant es t ambém venerava simbolicament e a serpent e, porque a
Const elação de Ophiuchus era um dos seus pont os de origem.
Algumas civilizações ut ilizavam a serpent e como símbolo (dessa galáxia) da mesma
f orma que o símbolo de Leão, Peixes, dent re out ros. No Egit o, o leão represent a não só a
const elação (galáxia regida por leão) de onde vieram aqueles seres, mas t ambém a Era de
Leão – da Est rela Polar. Cada civilização t inha uma simbologia esculpida em pedras ou em
out ros mat eriais represent ando a galáxia de onde vieram e indicando as eras.
A Era de Leão f oi a que mais marcou ent re as out ras. Foi nest a era, que const ruíram o
t emplo-pirâmide de KuKulKan, no México. Foi na Era de Leão que vieram para preparar a
vinda de Crist o. Crist o surgiu nessa época, com a inf luência da est rela polar. Foi uma
parceria ent re as 13 t ribos. Os At lant es t ambém “adoravam” a serpent e porque t ambém
era um dos seus pont os de origem (pelo menos a maioria).
No Brasil há um maior índice de descendent es dessas mulheres e desses sacerdot es,
por isso que a incidência maior de aparições de UFOS est á sobre o Brasil, de
espirit ualidade, de paranormalidade, porque essa mist ura de deuses e semideuses, essa
miscigenação f avoreceu para que hoje t ivessem pessoas com habilidades mais at ivas, mais
percept ivas. Só que o sist ema impost o pelas lideranças religiosas, lideranças mundiais
limit am ,f izeram com que as nossas capacidades f ossem bloqueadas.
Muit os, de nós, t êm est a f reqüência vibrat ória, a f reqüência genét ica das amazonas e
dos sacerdot es. Todas as mulheres de hoje que são descendent es genét icas das
Amazonas, que possuem pelo menos um grau da genét ica delas e t odos os homens

descendent es genét icos dos sacerdot es, t êm a condição de realment e neut ralizar e
reciclar sua energia pot encializando o seu campo.
As mulheres que t iverem uma f ragment ação genét ica (descendência genét ica) do DNA
das Amazonas poderão ser ident if icadas mediant e comprovação cient íf ica at ravés de
mapeament o genét ico (laborat órios de genét ica no Brasil e f ora do Brasil), que elas
realment e pert encem a est a linhagem.
Os f ilhos das Amazonas com os Sacerdot es t inham uma genét ica pura, mas como eles
f oram gerados na Terra, est a genét ica/descendência já não era diret ament e cósmica. E,
como os seus descendent es sucessivament e f oram procriando ent re si, f oram perdendo
as suas caract eríst icas f ísicas e as suas habilidades paranormais, f icando apenas algumas
habilidades ext rasensoriais, que a densidade da t erceira dimensão não lhes deixa que
normalment e se af lorem.
Os homens herdaram em t ermos de habilidade mágica ou magnét ica, apenas a
int eração at ravés da ent onação da voz, no cardíaco das mulheres e na pit uit ária dos
homens, que mexe com o ser humano at ravés da orat ória, da comunicação. Possuem
f acilidade de conquist ar, de f azer com que as pessoas aceit em uma idéia, at ravés de
palest ras, da comunicação geral, da persuasão, do convenciment o, direcionament o,
expressões de sent iment os, de f azer com que as pessoas consigam raciocinar unindo
emoção. A comunicação, a capacidade de persuasão, de conversar, como se passassem
cert a emoção na voz, de convencer at ravés da ent onação da voz, é algo específ ico, f az
part e da missão dest es homens, de propagar, de direcionar, de passar um ideal para o
rest ant e do mundo.
São os homens que f alam, que conquist am e conseguem persuadir, porque t em essa
magia, só que não sabem que essa habilidade é herdada dessas linhagens. Sabem que
conseguem persuadir, sabem f alar com f acilidade, mas mal sabem que t em essa f reqüência
at iva, de conquist ar pessoas at ravés da comunicação. Podemos perceber que grande part e
past ores são homens, porque eles já t êm o dom da palavra, a vibração sonora do homem é
a única que mexe com o ser humano, assim como na polít ica em sua maioria são homens. É
raro ver alguma mulher na polít ica, só agora est amos vendo alguma coisa aqui no Brasil. Na
TV, at ores, apresent adores e palest rant es, na maioria são homens que de uma maneira
conscient e ou inconscient e, na ent onação de suas vozes, conseguem est a magia.
São f aculdades que int eragem na mat éria, como Jesus Crist o, Moisés e out ros que
f izeram f enômenos, “milagres”, que são conseqüência das leis universais e modif icações
das vibrações dos element os. Conhecendo os element os, e int eragindo com eles, se
conhece t udo e se manipula muit a coisa.

Os sacerdot es, os prof et as e os avat ares são as pessoas que t inham uma vibração
muit o próxima à delas e t ambém se dest acaram. Podemos verif icar t ambém a linhagem
genét ica desses homens para ver quem ainda herdou algo desses povos, dessas
civilizações.
Se o homem não t em nenhuma habilidade, nenhuma herança dessa civilização, não t erá
nenhuma conquist a at ravés da ent onação de voz para grupo algum de pessoas, mas se no
passado t eve essa part icipação, desenvolveu essas habilidades, com cert eza na vida at ual
t erá muit o sucesso at ravés da comunicação, f alando, at ravés de f it a de áudio, de vídeo, de
t elevisão e de palest ras. Foi o que acont eceu com as muralhas de Jericó que f oram
derrubadas at ravés do som das t rombet as, f oi uma f reqüência sonora. Out ro exemplo:
soldados que durant e a guerra f oram passar por uma pont e met álica e o compasso da
marcha acabou ent ort ando a pont e. Out ras alt erações de vibrações sonoras que cont am a
bíblia e out ros experiment os da f ísica (est ourar copos, crist ais, espelho). Tudo isso diz
respeit o à ent onação de voz ou vibração sonora. Muit os são inconscient es, já nasceram
com essa t endência.
As mulheres herdaram 3 habilidades: Magia do olhar, Magia do sorriso, Magia da canção.
As que conseguirem desenvolver esses dons ou que já t enham desenvolvido conseguirão
sucesso em t udo que elas quiserem (emocional, prof issional, f inanceiro), em t odos os
set ores, excet o na saúde. Essas habilidades são desenvolvidas at ravés da energia da
kundalini, da alquimia t ransmut at iva.
Magia do Olhar : Exist e uma t écnica, um jeit o da pessoa olhar para a out ra, que f az com
que as mulheres realment e consigam inf luenciar ment alment e uma out ra pessoa, os
animais e at é mesmo int eragir na mat éria. Um dos pont os principais é não piscar ant es da
out ra pessoa. Ao desenvolver essa t écnica, as mulheres devem direcionar não soment e
para o sent iment al, mas t ambém para as inf ormações, para ajudar as pessoas na at ivação
da memória, é o moment o quando se diz mil palavras apenas at ravés de um olhar.
A combinação do olhar com o sorriso result am no sucesso, que garant e o complement o
da missão nos 2 sent idos: ajudar as pessoas, e revelar as verdades ocult as de uma maneira
que venha benef iciar a humanidade.
Magia do sorriso e da canção: São mulheres que conseguem at ravés de t écnicas,
polarizar o magnet ismo pessoal em relação às out ras pessoas encant ando mult idões.
Algumas mulheres t êm essa habilidade como missão e t em t ambém uma f acilidade de
compor, de cant ar, de encant ar, mesmo que ela não t enha t reinado uma ent onação de voz,
mas exist em diversas maneiras de t irar benef ício disso, independent e de ser cant ora ou
não. As mulheres que t em a magia da canção, se conseguirem ajust ar a sua ent onação de

voz para int eragir na f reqüência de vibração da água, sent ir-se-ão sincronizadas com o
universo, e a mudança será t ão radical, que result ará na t ransmut ação. Essas mulheres
precisam aprender essa ent onação de voz.
Est as mulheres t êm uma ligação com as f ont es universais, que junt ament e com suas
habilidades ext ra-sensoriais, indicam com cert eza algum resquício, mesmo que dist ant e, de
uma f ragment ação das Amazonas.
As mulheres se superam milhões de vezes, at ravés da canção, do sorriso e do olhar,
valores que precisam ser t rabalhados, e algumas já est ão manif est ando suas habilidades e
às vezes nem percebem.
Para aprender as habilidades das Amazonas, que precisa ser despert ada, precisamos
reciclar a energia vibracional, energia sexual. Não devemos encarar a energia sexual como
uma simples at ração carnal, de homem para mulher, mas sim como uma energia sublime,
que pot encializa e libera t odos os canais.
Os homens precisam t er vibração de sacerdot e ou de deuses e semi-deuses para
ressonar essas habilidades. Os homens eram apenas de uma linhagem, enquant o as
mulheres de t rês, por isso vamos encont rar maior número de mulheres com t ais
habilidades, porque a descendência e a miscigenação, após as mat riciais t erem part ido, f oi
muit o maior.
Hoje t emos pessoas at orment adas por obsessores, cheias de vibrações negat ivas de
inveja e ciúme, propagando essa energia para amigos e f amiliares, t ransf ormando a vida
num caos.
A part ir do moment o que reciclamos est a energia e t rabalhamos a nossa vibração,
acont ece uma sublimação, causada pela elevação vibracional conseguindo at é mesmo
f azer uma int eração com Terra e com out ras ment es. São t écnicas que provocam uma
vibração superior de semi-deuses.
Nas habilidades de ef eit os f ísicos, ent ort ar, quebrar, moviment ar objet os, que uma
pessoa f az, aproveit a-se a energia sexual que se t inha armazenado naquele moment o.
O f enômeno de ent ort ar ou quebrar duas ou mais moedas chega a um pont o de
esgot ament o da energia. Soment e a renovação da energia sexual será capaz de direcionar
out ra vez o f enômeno, porque ela é a soma de t odas as energias, port ant o capaz de
produzir a energia t aquiônica própria do pensament o (27 vezes mais rápido que a
velocidade da luz).

A pessoa que deseja operar com energia da Kundalini, at ravés da at ividade sexual, t erá
necessidade de uma orient ação e f reqüência vibrat ória compat ível com a dela. Em out ras
palavras, t em que haver af inidade química ent re elas, sendo inút il buscar o mesmo
result ado at ravés de avent uras provocadas apenas por at ração sexual.
Na realidade, t rat a-se da manipulação da energia vibracional, port ant o mais magia do
que ef eit o f ísico, e nest e part icular, comparando com os homens, as mulheres t êm muit o
mais capacidade mágica. Os homens que despert arem para est e t rabalho, são os que
t iveram ext rema import ância em et apas de vidas passadas e que t razem hoje uma grande
bagagem de experiência. Mas muit os deles carregam uma impaciência, que só pode ser
superada degrau por degrau. Principalment e o homem precisa t rabalhar o lado da
compreensão, não em relação à humanidade, mas sim a ele mesmo, cuidando da evolução
própria, das energias, dos acont eciment os, dos cont at os, et c..
A manipulação da energia vermelha – da energia de Crist o, da kundalini, da criação, é a
energia pura da 3a dimensão. É um t rabalho da energia vibracional e seguirá soment e com
as Amazonas. Os homens que f azem part e desse grupo são: os magos (poderes
exot éricos), sacerdot es com energia de semideuses.
Nem t odas as mulheres (sacerdot isas) serão f ragment os das amazonas, só que t odas
poderão f azer o uso de suas t écnicas (Crist o passou pela mesma coisa para a reciclagem
da energia). Tudo condiz com a nossa realidade de hoje, o que nós sent imos, aquela
sensação de angúst ia, de saudade de alguém ou de alguma coisa que sent imos de vez em
quando, est á ligada a essas energias, a essas vibrações, a alguns segredos do corpo
humano que elas manipulavam, que Crist o manipulava.
As Amazonas sacerdot isas e os mundos paralelos
A Era de Aquário que já est amos vivenciando é regida pela Energia Feminina e,
port ant o, é a Polaridade Negat iva de Deus (a out ra é o Masculino/Posit ivo) já Se
manif est ando em t odo o Seu esplendor, com o objet ivo de ampliar o nível consciencial da
humanidade. As Amazonas, not adament e as suas Sacerdot isas, conheciam prof undament e
a manipulação das Leis Universais para a t erceira dimensão, vibrando no Amor Puro com o
int uit o de moldar a consciência/razão e o corpo/espírit o dos homens, deixando-os hábeis
em suas f aculdades ment ais.
Para realizar a t aref a, est as poderosas alquimist as da kundalini precursoras da vinda de
Crist o, t inham t ot al cont role e acesso aos Mundos Paralelos, de onde recebiam inst ruções
e apoio, alt erando o padrão vibracional do Planet a Terra. Elas possuíam f acilidade de
acesso às out ras dimensões, seja at ravés de port ais ou pela própria int er-relação
dimensional.

Por t erem o necessário conheciment o cósmico para at uar na mat éria, alt erando seu
padrão de redondo (a f orma da t erceira dimensão) para o padrão oct aédrico ou o da sext a
dimensão, as Sacerdot isas Amazonas possuíam padrão e vibração ment al acelerada, que
as permit ia int eragir não só com os Element ais, mas, de int eragir t ambém com os
Guardiões de Port ais e com seres de out ras dimensões, que poderiam t er semelhança ou
não com elas.
Ent re est es Seres est ão os Ult radimensionais de quint a dimensão, porém que
int eragem em t odas as demais dimensões, alt erando apenas seu f ormat o, dependendo
onde est ão at uando. Na quart a dimensão possuem a f orma oval, na quint a dimensão t êm a
f orma discóide e na sext a dimensão apesar da f orma compat ível para ela ser oct aédrica
eles se apresent am na f orma de t rapézio. Eles são seres de elevada consciência, que
volt aram a se manif est ar f isicament e na Terra há cerca de set e a dez anos.
E, nest e novo cenário que já descort ina, receberemos t ambém a ajuda dos
dimensionais de polaridade negat iva (mulheres) que conseguirem desenvolver os seus
dons de sacerdot isas em sint onia com a Freqüência das Amazonas. Elas t erão um papel
f undament al nest e novo cont ext o, porque aprendendo a decodif icar/despert ar as suas
habilidades paranormais de sacerdot isas, que est ão nelas lat ent es, mudarão no Planet a
“Vivo” Terra a vibração molecular da água, est abilizando a Freqüência da Ressonância
Schumann e, port ant o, modif icarão t ambém os seres humanos, que possuem em seus
corpos f ísicos, aproximadament e set ent a por cent o de água.
A mudança vibrat ória que será f eit a por est as sacerdot isas sint onizadas com a
Freqüência das Amazonas, at ivará/pot encializará em nossos corpos f ísicos o GNA Divino,
para que aument ando o nosso nível de consciência, nos percebamos como Unidade e
possamos cort ar as amarras energét icas do dualismo, que aliment ando o “ego” at ravés de
nossas emoções, nos prende à t erceira dimensão.
A ent onação da voz das Amazonas
Conseguiam encant ar, at rair mult idões. A junção da voz e da melodia; ressonavam
vibrações celest iais. At ravés da música, da melodia ou da variação da f reqüência de voz (da
ent onação), conseguiam at é hipnot izar as pessoas t ant o homens como mulheres e animais.
Conseguiam mexer com o campo elet romagnét ico de t al maneira que ref let ia na
consciência e razão das pessoas, f azendo vibrar as células de uma maneira dif erent e.
Elas sublimavam t udo! Tudo delas era muit o além da nossa realidade porque elas
t inham uma cabeça t ot alment e direcionada, a humanidade deveria ser assim… t udo era de
uma maneira sublime.

A criação das sereias f oi baseada nas vibrações sonoras emit idas pela ent onação das
vozes das Amazonas. As sereias realment e exist iram, f oi uma criação dos At lant es que não
deu cert o, pois o som emit ido por elas causava a mort e de quem ouvisse, inclusive delas
próprias.
Esses cont roles vibracionais são semelhant es com aquilo que Jesus Crist o ensinou.
Os Sons Harmônicos no cot idiano das Sacerdot isas cont emporâneas
A ondas sonoras t êm um valor que via de regra não percebemos, ou não est amos de
alguma f orma at ent os à essa quest ão, não import a se na f orma de f ala, cant o, música ou
dos vários sons que compõem o nosso cot idiano. Isso quer dizer que t udo o que f alamos, o
que cant amos ou os sons e a música que ouvimos, t êm em si, uma dimensão energét ica.
Essa energia pode ser bem ou mal qualif icada. Palavras são os sons dos pensament os,
t odas elas t êm sua ident idade, sua própria egrégora.
Experiment emos ver em nós os dif erent es sent iment os que nos causam as palavras:
Dor. Corrupção. Injust iça. Ou ent ão, Alegria, compaixão, Amor.
São sent iment os dif erent es, t êm qualidades diversas, nos impact am de variadas
f ormas. A egrégora de cada uma se manif est a quando as pensamos e mais ainda quando as
f alamos.
Da mesma f orma, a música e os vários sons aos quais nos submet emos diariament e
produzem ef eit os diversos. O que dizer de ouvirmos uma música cujos sons são
produzidos por inst rument os ou vozes com t imbres que não f erem nossos ouvidos, ao
cont rário, os acaricia com seu “calor”, “brilho” ou “t ext ura sedosa”? Ou ent ão,
experiment armos a est ridência, ou a excessiva int ensidade dos sons que est ão present es
em muit as das músicas ou dos sons que ouvimos durant e o dia? São experiências
dif erent es e qualif icadas pelas dif erent es egrégoras que mobilizam.
Experiment emos agora nos imaginar num show de Heavy Met al ou de Funk, ou ainda,
presos num congest ionament o de t rânsit o e mergulhados nos sons de buzinas, e depois,
num concert o de música clássica, ou mesmo na nat ureza, ao lado de um riacho ouvindo o
som da água e dos pássaros.
Geralment e não nos damos cont a disso, mas sem dúvidas sent imos seus ef eit os –
excit ação exacerbada, cansaço, irrit ação, nos primeiros; prazer, elevação e sent iment o de
inclusão e pert enciment o ao Todo nos segundos.

Já dissemos, o som, muit o mais do que pensamos ou sabemos, pode nos af et ar,
(des)organizando ou mesmo adoecendo ou sanando.
O nosso planet a é chamado “Azul” porque “lá de cima” dá para se ver t oda a água que
exist e “aqui embaixo”. Se nos dermos cont a de que t ambém somos f ormados de 75% de
água, poderemos aquilat ar a import ância da experiência do Dr Emot o.
Segundo Wayne Dyer, “Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência
espirit ual. Nós somos seres espirit uais vivendo uma experiência humana”.
Se o nosso corpo f ísico é prat icament e const it uído de água – o veículo da emoção –
isso nos leva a pensar que se o mant ivermos limpo, com a ment e e as emoções
equilibradas, ou seja, o mais próximo do que era em sua origem, poderemos vivenciar essa
experiência espirit ual/humana de uma f orma muit o mais proveit osa.
Se o som pode det erminar a qualidade das moléculas da água, pode t ambém ser uma
f errament a valiosa para nos levar ao reencont ro da nossa harmonia de origem, se assim os
desejarmos. Tal como a molécula da f ot o acima, podemos ret ornar à nossa nascent e
límpida e divina.
Se agirmos com amor, verdade, ret idão, paz e benevolência, conseguiremos
reest rut urar nossas vidas, dando-lhes f elicidade, saúde e beleza int erior!
Conquist ando a Freqüência da Neut ralidade
A consciência da Unidade est á na base da missão das Amazonas, que vieram ao
Planet a pra t razer harmonia para a Humanidade. Ut ilizando dif erent es recursos, como a
magia do sorriso e do olhar e a vibração sonora de sua voz, preparavam os indivíduos para
receberem a Energia Críst ica (chegada do Crist o). Assim, apesar de serem apt as a
enf rent ar qualquer guerra em f unção de seus poderes, elas vieram em missão de paz.
Ao longo da hist ória da humanidade a energia das Amazonas se expressou at ravés de
inúmeras mulheres, que se dest acaram pela liderança, pioneirismo, poder de realização e
pureza de propósit os. Para conquist ar est a pureza elas eliminavam t odos os bloqueios
emocionais, de f orma que o cont at o com qualquer t ipo de emoção não poderia t irá-las do
equilíbrio.
Graças aos seus dons paranormais e sua capacidade de manipular as leis universais as
Amazonas geravam a f reqüência da Neut ralidade, conseguindo com ist o harmonizar seu
próprio campo energét ico e equilibrar a f reqüência vibrat ória de out ras pessoas. Também
com

sua
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ment al/vibracional

as

Amazonas/sacerdot isas

preparavam

energet icament e os Sacerdot es.
Os indivíduos/dimensionais que sejam f ragment os das Amazonas (polaridade
negat iva/mulheres) e dos Sacerdot es (polaridade posit iva/homens) precisam desenvolver a
f reqüência da Neut ralidade, pois alcançando essa condição poderão realizar o que se
classif ica como milagres. Milagre é, simplesment e, a corret a manipulação das leis
universais ut ilizando a f reqüência da Neut ralidade.
Est ar na f reqüência da Neut ralidade é não se ident if icar com nada, é abandonar as
exigências do Ego que necessit a ser alguma coisa. O Ego precisa ser algo que possa ser
comparado: muit o ou pouco, acima ou abaixo, posit ivo ou negat ivo, f ort e ou f raco, bom ou
mau, et c. As exigências do Ego são próprias da t erceira dimensão. São decorrent es da
dualidade, porém a Neut ralidade elimina a dualidade. Assim é necessário não se ident if icar
com nada. Para ist o é import ant e a aceleração ment al, que permit e o “af ast ament o” parcial
da t erceira dimensão. É est ar na t erceira dimensão, t er consciência da mesma, mas
expandir a ment e de f orma a acessar t ambém out ras dimensões superiores.
O est ado de Neut ralidade é um est ado sem inf luências das emoções, pois emoção
implica em se ident if icar com algo ou alguém e Neut ralidade exclui t oda e qualquer
ident if icação. Sem ident if icação não há ref erências morais, est ét icas, cult urais, et c. Não há
julgament o, há uma aceit ação t ot al a t oda percepção do out ro. Se você não se ident if ica
você t ambém não ident if ica o out ro com nenhum padrão pré-aprendido.
Na f reqüência da Neut ralidade, com a consciência expandida, o dimensional f ragment o
de Amazona ou Sacerdot e pode acessar out ras dimensões e out ros campos conscienciais,
e assim harmonizar um grande número de pessoas ao mesmo t empo.
Devemos nos preparar para expressar a f reqüência da Neut ralidade e dessa f orma
acessar o Uno, a experiência da essência divina da Unicidade – Deus.
Para o t reinament o da nova f reqüência é preciso o exercício permanent e de alguns
aspect os:
Equilíbrio Emocional – Mant er-se na f aixa de t olerância do equilíbrio emocional;
Aceleração Ment al – Est ar alert a t odas as horas do dia e cuidar para que sua
f reqüência cerebral não baixe;
Trabalho com o ego – Não se ident if icar, sair da individualidade e ent rar na Unicidade.
Expansão da Consciência – Expandir a ment e para aument ar a capacidade de

percepção em t odos os aspect os, sejam int ernos ou ext ernos.
Equilíbrio Emocional
O f at or mais import ant e para o equilíbrio emocional est á na coerência ent re o pensar,
f alar, sent ir e agir. Est a coerência evit a muit os sobressalt os que acont ecem quando a
pessoa não age de acordo com o que pensa, ou com o que sent e ou f ala. Da mesma f orma
gera sérios problemas emocionais a pessoa se obrigar a f alar em desacordo com o que
pensa ou sent e. O exercício dest a coerência vai se ref let ir em harmonia em t odas as áreas
da vida do indivíduo/dimensional.
Out ro aspect o int eressant e do equilíbrio emocional é o dist anciament o. Com o
dist anciament o é possível desenvolver a t ranqüilidade necessária para avaliação da
sit uação present e e escolha da melhor opção para a ação. Sem est e dist anciament o a
pessoa sai da f aixa de t olerância, sent indo revolt a, medo, desespero ou depressão.
Aceleração Ment al
A aceleração ment al é conquist ada com a realização das at ivações e exercícios
energét icos ent re esses exercícios, os mais import ant es são os que ajudam a
direcionar/pot encializar a energia vibracional at iva/kundalini para o chakra f ront al.
Também é f undament al o est ado de alert a, com const ant e at enção ao que acont ece,
t ant o em t orno da pessoa como int eriorment e. Ist o implica na vigilância permanent e dos
pensament os, das palavras e das ações. É bom enf at izar que est a vigilância precisa se
est ender t ambém ao que é vist o e ouvido, pois precisamos ser selet ivos em relação ao que
lemos e assist imos.
Trabalho com o Ego
O exercício permanent e dos aspect os ant eriores é básico para o t rabalho com o Ego,
porém

os

t rabalhos

mais

ef icient es

são

aqueles

que

realizamos

nos

nossos

relacionament os int erpessoais. Nessas sit uações é que o Ego se t orna mais exigent e,
preocupado com imagem, f orma, compet ição, comparação, t raição, apegos, ciúme, inveja,
et c.
Esse t rabalho leva-nos ao cuidado com o Eu Sou – eu sou isso, eu sou aquilo. Sempre
que complet amos est a expressão est amos nos ident if icando: eu sou bom, eu sou
dimensional, eu sou Psicólogo, eu sou Moisés, eu sou um Gladiador, eu sou carent e, eu sou
ót imo, eu sou péssimo, et c. Melhor seria a pergunt a/ref lexão: Quem Sou Eu? Eu sou o que
penso? O que sint o? O que f alo? O que f aço? Ou eu sou algo além de t udo ist o, que ainda

não se def ine?
A conquist a na Neut ralidade é acelerada com o aument o da consciência do quant o
somos comandados pelo Ego, pois na medida em que t omamos consciência podemos
reduzir ou eliminar est a inf luência.
Quando necessário, deveremos procurar ajuda prof issional, de f orma que est e aspect o
não prejudique sua evolução.
Expansão da consciência
Quando a consciência se expande, o indivíduo pode acessar out ras dimensões de si
mesmo, pois consegue perceber além dos limit es de t empo e espaço com que geralment e
convivemos. Quando at inge a Neut ralidade é possível mergulhar no inconscient e colet ivo e
mesmo no planet ário, obt endo inf ormações que ajudam no cresciment o individual e
colet ivo.
Para expandir a consciência é preciso ant es de t udo conhecer-se bem; só o
aut oconheciment o resguarda o indivíduo de conf undir seus próprios cont eúdos com os da
colet ividade.
A part ir dos ensinament os, exercícios e exemplos apresent ados pelos Dimensionais
mais experient es, podemos nos inspirar para acionar est a f reqüência e out ros dons que
herdamos das Amazonas e Sacerdot es. Esses dons est ão guardados em nosso código
genét ico e nest e processo de evolução pessoal que at ravessamos cada um deles vai
sendo despert ado na hora e no moment o cert o
em que nos most ramos pront os para ut iliza-los.
O Despert ar do Sacerdot e
Ant es de mais nada, devemos compreender que “Sacerdot es” eram os indivíduos que
ao lado das Sacerdot isas Amazonas t iveram, além de out ras, a missão de preparar a vinda
de Jesus Crist o para nosso planet a. Para t ant o, desenvolveram plenament e suas
capacidades ext rasensoriais.
Analisando o parágraf o ant erior, podemos dispor algumas pergunt as bem
int eressant es, que quando respondidas, mudarão o curso da nossa hist ória, e o melhor, das
nossas vidas… Vejamos:
1. O que são capacidades ext rasensoriais?
2. Como est as capacidades f oram e são desenvolvidas?

3. Quem é realment e Jesus Crist o?
4. Somos capazes de possuir t ais habilidades ext rasensoriais?
5. A hist ória da humanidade realment e é est a que conhecemos?
Não iremos nos at er especif icament e a cada uma das quest ões, cont udo, será possível
encont rar o caminho para responder uma a uma.
Por “despert ar”, devemos compreender que é o moment o em que alguém acorda para
algo. Apesar de sua def inição ser singela, seu signif icado pode est ar cercado de mist érios.
Trat ando do “Despert ar do Sacerdot e”, devemos compreender que se t rat a da
caminhada evolut iva do mesmo onde, dia após dia, o “Sacerdot e Adormecido” ret oma sua
verdadeira personalidade, est ado vibracional e consciencial.
Nest e moment o, t orna-se oport uno quest ionar o leit or: Você sabe quem você é? Você
sabe o que você é? Qual seu verdadeiro papel nest e planet a? Você conhece t odas as
pot encialidades do seu corpo?
Os seres humanos vivem em sociedade. Nela t rabalham, est udam, geram uma f amília,
uma hist ória. Mas será que conseguem t er espaço nest a sociedade para desenvolver o seu
verdadeiro “Eu Int erior”, a sua Essência? A respost a é óbvia. É claro que NÃO!
Nest e mundo globalizado, est amos mais preocupados em abast ecer nossos armários
com aliment os, pagar as cont as de t elef one, luz, água, colégio, seguro do carro, et c, et c.
Ist o sem f alar na preocupação de mant er a saúde e o equilíbrio emocional. Acabamos
f icando lit eralment e “viciados pelo sist ema”. Trabalhamos como f ormigas em um grande
f ormigueiro.
No ent ant o, ainda há uma esperança. Mesmo vivendo em um sist ema caót ico, o ser
humano percorre inúmeras linhas de pensament o em busca da “verdade absolut a”, ou seja,
aquela que realment e o direcionará para o Criador. Aquele caminho que possui as pedras
f irmes e seguras. No ent ant o, independent e da f ilosof ia a seguir, não podemos esquecer
de princípios básicos aqui dispost os.
Tudo e t odos que exist em de visível ou ocult o f uncionam porque f azem part e de um
“Todo”. Tudo f az part e da criação de uma ment e onipresent e, oniscient e e onipot ent e.
Segundo Hermes Trismegist rus, est e é sem dúvida o mais import ant e de t odos os
princípios, já que nele est ão cont idos t odos os out ros. O “Todo” é Incognoscível e
Indef inível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma Ment e Vivent e Inf init a
Universal.

Como conclusão, sendo o Universo Ment al, e nós exist indo na ment e do “Todo”, como
t ais, somos seres ment ais e criamos com a nossa ment e, à imagem e semelhança do
“Todo”. Talvez ist o explique um pouco a nossa criação conf orme a imagem e semelhança
de Deus.
Tudo no Universo est á conect ado e em const ant e evolução. O “Sacerdot e
Adormecido” deve compreender o quão f ant ást ico é pert encer a est e “Cenário Cósmico”
criado por Deus, no qual t odos t êm a oport unidade de evoluírem, volt ando a Ele muit o mais
perf eit os do que quando part iram Dele.
A evolução é gradat iva e possui inf init as f ases. O despert ar não é imediat o, mas sim
permanent e e const ant e, como o desabrochar de uma rosa. Cabe ao “Sacerdot e
Adormecido” a responsabilidade de nut rir est e processo. Apesar do ser humano est ar
“hipnot izado ou viciado pelo sist ema”, ainda pode acessar a Consciência Una at ravés de si
mesmo, ou seja, at ravés da “Int uição”.
Com o desenvolviment o da int uição, o “Sacerdot e Adormecido” est ará acessando uma
via ilimit ada de inf ormações. Trat a-se de uma conexão que poderá ser est abelecida com a
Ment e Superior. Não precisará pagar para isso, t alvez nem sair de casa, mas apenas escut ar
seu “Eu Int erior”. O exercício da int uição é o primeiro passo para iniciar o processo de
despert ar do Sacerdot e.
Cont udo, assim como um aluno precisa aprender diversas disciplinas no colégio, o
“Sacerdot e Adormecido” precisa est ar cient e de que a int uição por si só não o levará a
subir muit os degraus na escada evolut iva.
Nut rindo dia após dia a int uição, o “Sacerdot e Adormecido” observará que necessit ará
manipular t ambém as suas emoções, ou seja, t erá que exercer o aut ocont role emocional.
Est e aut ocont role soment e será exercido plenament e, quando o “Sacerdot e Adormecido”
conhecer cada uma das emoções e conseguir manipulá-las com sua ment e.
Exercendo o aut ocont role, o “Sacerdot e Adormecido” poderá presenciar
conscient ement e os ref lexos de cada emoção, seja no próprio corpo f ísico, seja no meio
em que vive. Enquant o est iver nest e plano t erá, at ravés da manipulação conscient e das
emoções, uma f ont e inesgot ável de energia vibracional. Munido dest a energia, poderá
experenciar out ras realidades, como a at uação na mat éria.
Como conseqüência dest e aut ocont role, do const ant e uso da int uição e da
manipulação de energia vibracional, o “Sacerdot e Adormecido” perceberá as inúmeras
inf ormações que receberá no seu dia a dia. Sua vida passará a t er out ro sent ido. Perceberá

que com est as simples at it udes, passará a cont rolar o seu dest ino, seu present e e f ut uro.
Terá consciência da lei da ação e reação, causa e ef eit o.
Toda a causa t em seu ef eit o, t odo o ef eit o t em sua causa. Tudo acont ece de acordo
com a lei. O acaso é simplesment e um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muit os
planos de causalidade, porém nada escapa à lei.
Nada no mundo acont ece por acaso, t udo t em sua causa, e essa causa é o ef eit o de
out ra causa, e assim por diant e, é uma cadeia circular inf init a de causas e conseqüências.
Caso exist isse o acaso, ele dest ruiria o Universo. Nada acont ece sem uma razão, mesmo se
nós a desconhecemos, pois t udo é dominado pela Lei.
As massas, o povo, são levados para f rent e, seguindo os desejos e vont ades dos
out ros, do colet ivo onde as causas ext eriores se t ornam mais import ant es do que a
vont ade própria. O verdadeiro “Sacerdot e Adormecido” deve elevar-se acima da massa,
exercit ando a sua vont ade.
Há milhares de anos at rás os Sacerdot es prepararam a vinda de Jesus Crist o. Sendo
assim, poderíamos quest ionar que o at ual “Despert ar do Sacerdot e” possui relação diret a
com o ret orno de Jesus Crist o?
Com a respost a dest a pergunt a, poderemos t razer à t ona as grandes verdades
absolut as, que acabaram se t ornando um dos mais f ant ást icos mist érios da humanidade.
Nada est á parado, t udo se move t udo vibra. Nada nesse mundo est á em repouso, t udo
t em a sua inf init a vibração. Embora algumas coisas pareçam est ar em repouso, na verdade
est ão dent ro de um Universo que não para de vibrar. A caract eríst ica de um corresponde
de cert a f orma, à caract eríst ica de out ro, e vice-versa.
Da mesma f orma que Jesus Crist o est eve há milhares de anos at rás nos passando
inúmeros conheciment os evolut ivos, est ará novament e nest e plano. Cont udo, não será
como ant es.
Quant o mais elevada f or a vibração, t ant o mais elevada será a posição na escada
evolut iva. Nas ext remidades inf eriores da escada est ão as vibrações mais grosseiras da
mat éria, que parecem est ar paradas. Ao subirmos alguns degraus da escada evolut iva, nos
campos de vibração mais sut is, ent ramos em sint onia com “O Todo”, com a Ment e
Superior, recebendo assim os benef ícios emanados.
Da mesma f orma como o “Sacerdot e Adormecido” busca evoluir dia a dia para t ornarse o verdadeiro Sacerdot e, o Universo e a Terra t ambém evoluem no mesmo compasso. No

que t ange ao Planet a Terra, para que a graduação ocorra, é necessário que a mesma passe
pelo Cint urão de Fót ons.
O Cint urão de Fót ons nada mais é que um processo cíclico que permit irá a ascensão do
Planet a Terra em t ermos dimensionais. Se o planet a vai ascender, o que est iver nele
deverá ascender t ambém, assim como o “Sacerdot e”. É um processo lógico, mas não t ão
simples. Para que os habit ant es evoluam nesse processo, f az-se necessário que haja uma
evolução de consciência para que essa ent rada na luz seja replet a de plenit ude.
O Cint urão de Fót ons é um dos veículos de t ransf ormação. O Cint urão de Fót ons é o lar
de Crist o. Fót ons quer dizer luzes. O Cint urão de Fót ons é compost o de micro part ículas de
luzes e at ua como se f osse uma hélice. É t ambém conhecido como Nuvem de Fót ons, são
nuvens de micro part ículas de cargas posit ivas.
Do pont o de vist a cient íf ico, é o moviment o do Sist ema Solar ao redor do Sol Cent ral
(Alcyone). Ele vem da const elação de Plêiades (mesma const elação que vieram os
Sacerdot es). Esse moviment o cíclico, em sent ido ant i-horário ao redor de Alcyone, dura
25.860 anos para complet ar sua órbit a. Durant e esse t empo, nosso Sist ema passa duas
vezes pelo Cint urão de Fót ons – uma vez para o nort e e out ra para o sul. A cada 12.560
anos uma part e dessa hélice passa em nosso Sist ema e em out ros t ambém.
Presidindo t udo isso, est á o Crist o e suas energias Críst icas. Se est ivermos em
harmonia com essas energias, à medida que o Cint urão de Fót ons se aproxima, poderemos
escapar de suas inf luências e da negat ividade do Planet a.
O Planet a Terra f az part e de um grande Jardim Cósmico. Sem sombra de dúvidas não
est amos sós, e a hist ória que conhecemos est á replet a de desencont ros…
Aquele que sent e no seu âmago proximidade com est e assunt o, provavelment e est á
at ravessando o processo de despert ar do Sacerdot e.
Como mencionado ant eriorment e, a evolução é gradat iva, o despert ar não é imediat o,
deve ser nut rido pelo “Sacerdot e Adormecido”. Tudo no Universo est á int erligado. Não
somos f ormigas que t rabalham sem pensar. Pelo cont rário! Fomos f eit os a imagem e
semelhança do Criador, logo, t ambém somos co-criadores.
Não f ique parado esperando o mundo dar mais uma volt a! Aproveit e cada moment o,
cada emoção, cada int uição, para direcionar a sua caminhada rumo ao despert ar pleno.
Semeie seu f ut uro e o f ut uro da humanidade a part ir de agora! Despert e o Sacerdot e que
est á adormecido! Int eraja com est e Cenário Cósmico

VI – OS CICLOS DO SISTEMA SOLAR
O Pulsar da Galáxia
O universo é um imenso organismo vivo, orgânico (assim como a Terra – f at o est e que
só há pouco t empo f oi int roduzido na nossa cult ura), e como t al t odos os organismos vivos
emit em uma pulsação const ant e (como o pulsar de um coração).
A cada período de 5.125 anos, um pulsar é emit ido do Cent ro da Galáxia, f azendo com
que o núcleo de t odos os sóis reaja e emit a reações energét icas sem precedent es. Ele
causa t ransf ormações colossais em t odos os planet as, sóis e seres vivos do universo,
reordenando t odas as suas energias, aument ando periodicament e seu nível de vibração,
harmonizando t odos e t udo o que exist ir nas diversas dimensões, conduzindo a uma maior
evolução.
Est e pulso vai do Cent ro do Universo para o Cent ro da Galáxia, passa por Alcione, e
segue dali para t odos os sist emas que o circundam, inclusive o nosso, cujos planet as
passam a ref let ir para a Terra essa energia, que por sua vez é emit ida para t odos os seres
vivos. Alcione e nosso Sist ema Solar se sincronizam periodicament e com o organismo
universal, recebendo est a descarga de luz do cent ro da galáxia. Est e raio de luz é
denominado de Raio Sincronizador.
Num giro complet o, nosso Sist ema Solar passa por cinco ciclos de 5.125 anos. No f inal
dest e t empo, a est rut ura f ormada desaparece dando oport unidade para um novo
desenvolviment o, para uma nova organização, permit indo novas maneiras de compreender
o universo. O início de cada grande ciclo é denominado de uma Nova Era, ou Era Dourada,
onde uma nova civilização emerge na luz sem guerras nem doenças e nem f ome.
O 1° ciclo – Manhã Galáct ica – o Sist ema Solar acaba de ent rar na luz, é o início de uma
nova civilização. A prof unda noit e volt a a dar lugar a um novo amanhecer (Era Dourada).
O 2° ciclo – Meio dia Galáct ico – é onde a inf luência do Cent ro da Galáxia é muit o f ort e.
É o período em que o Sist ema Solar recebe maior luminosidade (desenvolviment o da nova
civilização).
O 3° ciclo – Tarde Galáct ica – é onde se começa a sent ir uma diminuição da
luminosidade, o Sist ema Solar começa a se af ast ar do Cent ro da Galáxia.
O 4° ciclo – Ent ardecer Galáct ico – é onde se est á mais dist ant e do Cent ro da Galáxia.
O 5° ciclo – Noit e Galáct ica – é o f inal de uma civilização, ciclo que est ará se

encerrando em 2012.
São ciclos regulados pela Lei da Harmonia para sincronizar os períodos de at ividade e
repouso; de dia e noit e.
Desde o início da f ormação do universo, est es f enômenos ocorrem. Nesse processo
são provocadas várias mudanças na est rut ura geológica e comport ament al de t odos os
mundos.
Em dezembro de 1997, a NASA det ect ou que, do Cent ro da Galáxia, est avam sendo
emit idas imensas quant idades de energia para t odo o universo. A part ir daí, o campo
elet romagnét ico da Terra se moveu e diminuiu a sua pot ência. O sat élit e Beeper f oi
dest ruído em conseqüência das explosões energét icas. Acredit am os est udiosos que a
explosão f oi t ão int ensa que seria necessária t oda mat éria visível no universo para liberar
t ant a energia. A part ir de ent ão, ocorreram mais de duas mil explosões desse t ipo.
Em dezembro de 2004, f oi det ect ado out ro f lash de luz muit o brilhant e. Segundo
cient ist as, é uma f ont e desconhecida cujo pulsar de luz equivale a 30.000 km/segundo,
possui a

maior velocidade

de

rot ação

sobre

si mesma

e

cuja

energia

gira,

aproximadament e, 600 vezes por segundo.
De acordo com pesquisas realizadas, por Kevin Huley, da Universidade da Calif órnia, a
energia produzida pelo gigant esco raio em dois cent ésimos de segundo t eria sido superior
à energia que o Sol produziu em 250 mil anos!
O Cint urão de Fót ons acarret a um bombardeament o de raios gama no át omo, alt erando
elét rons e prót ons, t ransf ormando-os em um só, que a Ciência chama de prósit on. Esse
bombardeament o alt era t oda a est rut ura at ômica de t odos os seres vivos.
Como nossas células t êm elét rons e nêut rons (carga negat iva e posit iva) a carga
negat iva sof re um choque com a carga f ort ement e posit iva do Cint urão de Fót ons, que
at ua diret ament e no met abolismo de qualquer ser vivo.
Nosso Sist ema Solar desde 1999 ent rou na inf luência dest es f ót ons novament e.
Como conseqüência, houve um aument o signif icat ivo em casos de at aques cardíacos
f ulminant es, doenças do coração em geral, hemorragias, t umores cancerosos que se
desenvolvem rapidament e e mat am em quest ão de meses, mort e súbit a de causa
desconhecida e out ros casos de igual gravidade.
Se prest armos at enção e conversarmos com pessoas ligadas à área médica,

const at aremos que, desde que essa energia começou a int eragir no Planet a, casos de
mort es repent inas, de câncer e de doenças do coração aument aram consideravelment e.
O f ísico alemão W. O. Schumann const at ou em 1952 que a Terra é cercada por um
campo elet romagnét ico poderoso que exist e ent re o solo e a part e inf erior da ionosf era,
cerca de 100 km acima, relacionada com a at ividade elét rica da at mosf era; não derivadas
do nosso planet a, inf luenciadas por ondas elet romagnét icas que exist em no espaço. Esse
campo possui uma ressonância que f unciona como uma espécie de marca-passo
(f reqüência de base da Terra), responsável pelo equilíbrio da biosf era, condição comum de
t odas as f ormas de vida, chamada de Ressonância Schumann.
Dent ro da Biologia, est udos revelaram que o cérebro, o coração e as células ut ilizam
sinais elet romagnét icos: íons carregados ou não que, se inf luenciados por campos
magnét icos, podem causar t ranst ornos ao cérebro e prejudicar a saúde.
Empiricament e f ez-se a const at ação de que não podemos ser saudáveis f ora dest a
f reqüência biológica nat ural.
Segundo pesquisas, est a radiação elet romagnét ica int erage com o nosso cérebro
coordenando os pulsos elét ricos, que nivelam a quant idade de serot onina e melat onina
(subst âncias reguladoras do ciclo diurno e not urno dos seres) do nosso organismo.
A Ressonância Schumann est á sint onizada com os est ados Alf a e Tet a do cérebro
humano que, por sua vez, possui uma est rut ura de neurônios com capacidade inimaginável,
ainda desconhecida pela ciência. Suas conexões com as ondas elet romagnét icas f ísicas
(da Terra) int eragem com t odo o universo ext ra-f ísico.
Sempre que os ast ronaut as, em razão das viagens espaciais, f icavam f ora da
Ressonância Schumann, adoeciam.
Mas, submet idos à ação de um “Simulador Schumann” recuperavam o equilíbrio e a
saúde.
O pulsar da galáxia ou a f reqüência de Ressonância Schumann, é a respiração da Terra.
Pulsa a cada inst ant e emanando uma f reqüência de vibração que int erage nas moléculas de
água de t odos os seres vivos. Quando se est á em sincronia com o Cent ro da Galáxia, f az
com que as moléculas de água assumam o f ormat o t et raédrico (pot encialização dos
prót ons e elét rons).
Esse f ormat o provoca uma harmonização complet a conf orme a vibração do planet a.
Isso só ocorre quando os seres vivos est ão com o seu biorrit mo, consciência e

principalment e o sono conect ados às 13 est ações lunares. As 13 luas de 28 dias nos
conect am com a energia espiral do cent ro da galáxia, que nos permit e um relacionament o
harmonioso com t odos os seres vivos.
As Freqüências do Tempo
Poucas pessoas at é hoje se pergunt aram para que serve o calendário que ut ilizamos
em nosso dia-a-dia: a sua origem, o modo como f oi f eit o, e no que ele pode af et ar nossas
vidas.
O calendário é um sist ema de cont agem do t empo, e sua verdadeira nat ureza é um
sist ema ment al que ordena nosso t empo e nossa realidade. A relação ent re o calendário e
a ast ronomia é diret a. Os primeiros povos t inham dois sist emas básicos para cont agem de
longos períodos de t empo que eram baseados nos moviment os do Sol e da Lua. Por algum
t empo ut ilizou-se exclusivament e o calendário lunar.
A origem do nosso calendário at ual dat a de mais de 5.000 anos. Foram os egípcios, os
babilônios e os sumérios que conceberam o calendário de 12 meses do qual o calendário
gregoriano é a últ ima versão.
Os sumérios dividiram o céu em 12 quadrant es de 30º cada. Cada quadrant e
simbolizando uma Era; a est a divisão de 360º acrescent aram 5 e com isso obt iveram o
equivalent e aos 365 dias, que é a duração de um ano solar em nosso planet a, agregando o
t empo celest e com o t empo t errest re, originando os 12 meses do ano.
Em 1582 o Papa Gregório XIII ef et uou a últ ima ref orma no calendário, quando já havia
um at raso de 10 dias da dat a do equinócio. Dividiram o t ot al em períodos com 28, 29, 30 e 31
dias e assim f oi f eit o o calendário que ut ilizamos at é hoje, de 12 meses irregulares.
O uso prolongado dest e t ipo de cont agem de t empo desconect ou a população da
sincronicidade das est ações lunares. Ist o gerou em nossa ment e uma percepção
desordenada e f ragment ada da realidade. De signif icado incert o, est e calendário não
cont ém a sincronicidade com o universo.
Est a nova f reqüência causou uma diminuição de memória (cósmica) e debilit ou a
percepção sensorial. Fora da f reqüência, logicament e não est amos sincronizando com o
Cent ro da Galáxia, nos t irando 100% dest a sincronicidade.
Aceleração Planet ária
Por milhares de anos as “bat idas do coração da Terra” t inham uma mesma f reqüência

de pulsação e a vida se desenrolava em relat ivo equilíbrio ecológico.
Ocorreu que, a part ir dos anos 80 e de f orma mais acent uada a part ir dos anos 90;
começou uma aceleração; a f reqüência que era de 7,83 hoje est á em 13 hert z por segundo.
Inf elizment e não acompanhamos essa aceleração, pois saímos da f reqüência do 13
para 12 pulsares, não acompanhamos a aceleração da f reqüência de Ressonância
Schumann.
Hoje o coração da Terra disparou e desequilíbrios ecológicos já se f azem sent ir
(pert urbações climát icas, maior at ividade dos vulcões, cresciment o de t ensões, conf lit os
no mundo e aument o geral de desvios de comport ament o nas pessoas, ent re out ros).
Essas t ransf ormações começaram a ser sent idas mais f ort ement e desde 1992 (20
anos ant es da sincronização), período denominado de Transição Planet ária ou O Tempo do
Não Tempo, que marca o f inal de um ciclo e o início de out ro, onde ocorrem mudanças muit o
rápidas que levam a uma nova et apa de evolução.
Em 11 de agost o de 1999 (7 anos depois), os planet as do sist ema solar se alinharam e
ref let iram sua energia para a Terra acelerando ainda mais o processo de t ransf ormações.
Desde 1999 começamos a sair dest e últ imo dos 5 ciclos. A noit e solar est á t erminando,
est amos saindo da escuridão e ent rando em um novo “Dia Galáct ico”.
O período dos 13 últ imos anos; é chamado de o “Salão dos Espelhos”, onde cada um
de nós poderá se ver como se comport a sozinho, diant e dos out ros, diant e da nat ureza e
com o planet a em que vive – época em que cada um é o seu próprio juiz.
Mudanças Solares
Est a sincronização provoca mudança nas at ividades do Sol, af et ando diret ament e a
Terra.
Const ant ement e, comet as e ast eróides se chocavam com o Sol, que permanecia
inert e. Dos últ imos anos para cá, porém, a sua reação est á sendo espant osa. Houve um
aument o das at ividades do Sol, ist o implica em modif icações das manchas solares e de
mais vent os solares. O número, t amanho e localização dest as manchas const ant ement e se
modif icam, promovendo ef eit os no Campo Magnét ico da Terra. Cálculos at uais
demonst ram que o ciclo das manchas solares é de 68.302 dias e que após 20 dest es ciclos;
o campo magnét ico da lâmina solar se inclina. A Terra t ent a alinhar seu eixo magnét ico com
o do Sol e t ambém se inclina o que pode causar cat ást rof es de dimensões gigant escas no

nosso planet a (moviment o de precessão da Terra).
Com o objet ivo de medir o campo energét ico do Sol, f oi lançada a nave espacial
Ulisses, em 1994. Os cient ist as já conf irmam que o campo magnét ico do Sol se invert eu e
se f undiu, compondo um único núcleo. O campo magnét ico t errest re t ambém se invert erá
t ão logo a f reqüência de RS at ingir o “pont o zero”.
Em janeiro de 1997, uma ext raordinária t orment a elet romagnét ica ocasionou uma
enorme radiação solar que dest ruiu o sat élit e TA-STAR 401. Nos meses de set embro,
out ubro e novembro de 1996 f oi regist rada uma anomalia muit o maior e mais longa,
deslocando o pólo sul magnét ico, movendo-o a 17° em apenas um dia. Depois ele volt ou à
sua localização quase original. Isso obrigou t odos os aeroport os do mundo a ref ormularem
os mapas aeronáut icos.
A incidência de radiação sobre a Terra est á sendo imensa. O PUI (unidade de medida)
do f luxo dos prót ons solares, que era de 2.500 at é o ano de 1980, se elevou para 42.000.
Vários sat élit es evaporaram; muit os se t ornaram inoperant es.
Det ect ou-se t ambém recent ement e uma “nuvem de poeira int erest relar” ent rando em
nosso sist ema solar, vindo do cent ro da galáxia.
O f at o de as def esas planet árias diminuírem, como a raref ação da camada de ozônio e
a menor int ensidade do campo magnét ico t errest re, nos deixa mais vulneráveis às rajadas
dos vent os solares e cósmicos.
A ciência já est á de posse de result ados de est udos ef et uados sobre esses
acont eciment os e sabe suas conseqüências para a espécie humana.
Mudanças no Planet a
Enquant o a t axa de “pulsação” est á crescendo, seu campo de f orça geomagnét ico
est á declinando (de 4 gauss para 0.34 gauss – unidade de medida de f orça por cm² na
superf ície).
A Terra é um giroscópio com t rês moviment os de rot ação: o “spin” (rodopio,
moviment o diurno), a precessão e a nut ação. O “spin” t em eixo de rot ação Sul-Nort e.
Em relação à esf era celest e o eixo Sul-Nort e move-se lent ament e levando consigo o
plano do equador, que lhe é normal.
A int ersecção AA’ do plano do equador (em precessão) com o plano da eclípt ica (f ixo);
gira lent ament e em t orno do eixo da eclípt ica (Pólos Aust ral e Boreal).

A nut ação é um f loreio da precessão; present ement e não int eressa.
O Moviment o de Precessão da Terra é o que mais nos int eressa no moment o. É o
moviment o circular do eixo da Terra que é inf luenciado por f orças ext ernas principalment e
do Sol e da Lua (como um pião que gira em t orno do seu próprio eixo, descrevendo um
moviment o cônico em t orno de um pont o cent ral).
Devido ao moviment o, os equinócios se deslocam ao longo da eclípt ica, em direção ao
Sol. Est e moviment o, muit o lent o, se complet a a cada 26.000 anos aproximadament e.
A f reqüência de pulsação da Terra est á aument ando, enquant o seu campo magnét ico
est á declinando, reduzindo sua int ensidade à met ade nos últ imos quat ro mil anos. Est a
diminuição f ez com que pássaros que migram ent re países ut ilizando a “bússola” int erna
(guiada pelo magnet ismo t errest re) perdessem o rumo, o mesmo f enômeno f az com que
muit as baleias e out ros animais marinhos encalhem perdidos nas praias.
A redução do campo de energia é um f enômeno que precede a inversão magnét ica dos
pólos, ou seja, out ra inversão est á acont ecendo. Quando a f reqüência de RS at ingir o
“pont o zero”, o planet a f ará uma “parada” de 72 horas (3 dias), volt ando, ent ão, a girar no
sent ido ant i-horário, como os demais planet as. Será no moment o da “parada” que
acont ecerá a inversão dos pólos magnét icos da Terra.
Nos t empos at uais, isso pode ocorrer rapidament e, do dia para a noit e. Isso provocará
deslocament os do mant o, achat ament o da Terra em seus pólos.
Por não ser a Terra perf eit ament e redonda, mas achat ada nos pólos, f ará com que se
f orme um abaulament o ainda maior na região do equador (hoje é cerca de 40 km maior que o
diâmet ro polar). As f orças gravit acionais agirão com maior int ensidade, t endendo a achat ála ainda mais e f orçá-la a endireit ar o seu eixo, alinhando-o com o eixo da eclípt ica, t omando
uma f orma mais oval. Def ormações do núcleo e a variabilidade dos oceanos e da
at mosf era, e o decresciment o da inclinação do eixo da Terra (obliqüidade) em relação ao
eixo da eclípt ica que chegará à 29°.
Segundo previsões, presume-se que t udo isso acont eça at é o ano de 2012, ao ret ornar,
a inclinação do eixo será muit o maior do que a at ual. Hoje a inclinação est á em 23° 5’ (depois
do Tsunami).
Quando ocorrer a inclinação do eixo de rot ação, result ará em dois dilúvios: um no início
da inversão; out ro no seu f inal, isso é o dilúvio universal (Os cient ist as at uais conf irmam
que o nível das águas do mar do mundo t odo subiu 130 met ros; aproximadament e há 12.960

anos at rás).
Veja o exemplo num copo d’água: quando você o inclina para o lado, verá que o que
est á submerso f icará descobert o e vice-versa. Depois de inclinar-se, t udo volt ará ao
normal.
Cada vulcão que ent ra em at ividade é uma moviment ação da Terra em seu eixo e
velocidade. Qualquer aceleração ou desaceleração desliza as placas t ect ônicas. Não são
os t erremot os que mudam o campo elet romagnét ico da Terra, a Terra é que est á
provocando esses sint omas.
Teremos mudanças climát icas, geológicas e sociais, numa escala e velocidade sem
precedent es. Fat ores int ernos e ext ernos concorrerão para t al f at o. O aument o de
at ividade solar provocará maior irradiação, aument ando ainda mais a t emperat ura. O
aument o de t emperat ura t rará mais f uracões, t uf ões, t erremot os, vulcões e f enômenos
análogos e a est es ligados.
Abaixo, seis mudanças de grandes proporções causadas pelo aqueciment o global.
Todas est ão ocorrendo agora, af et am não apenas o clima, mas pert urbam t oda a vida do
planet a.
• Com o aument o da t emperat ura há um grande degelo nas calot as polares. Alguns
picos nevados já degelaram complet ament e. Dos 27 que exist iam na Espanha, hoje só
exist em 13. Os que ainda sobraram no mundo t odo perderam enormes poções de massa,
como as mont anhas do Cáucaso, que perderam 50% de seu gelo. Na Ant árt ida há
veget ação crescendo onde ant es só t inha gelo. O Árt ico est á derret endo. A cobert ura de
gelo da região no verão diminui ao rit mo const ant e de 8% ao ano há t rês décadas. Em 2005,
a camada de gelo f oi 20% menor em relação à de 1979, uma redução de 1,3 milhões de
quilômet ros quadrados, o equivalent e à soma dos t errit órios da França, da Alemanha e do
Reino Unido.
• Os f uracões est ão mais f ort es devido ao aqueciment o das águas; a ocorrência de
f uracões das cat egorias 4 e 5 – os mais int ensos da escala – dobrou nos últ imos 35 anos. O
f uracão Kat rina, que dest ruiu Nova Orleans, é uma amost ra dessa nova realidade.
• O Brasil na rot a dos ciclones. At é ent ão a salvo desse t ipo de t orment a, o lit oral sul
do Brasil f oi varrido por um f ort e ciclone em 2004. De lá para cá, a chegada à cost a de
out ras t empest ades similares, ainda que de menor int ensidade, most ra que o problema
veio para f icar.
• O nível do mar subiu. A elevação desde o início do século passado est á ent re 8 e 20

cent ímet ros. Em cert as áreas lit orâneas, como algumas ilhas do Pacíf ico, isso signif icou um
avanço de 100 met ros na maré alt a. Um est udo da ONU est ima que o nível das águas subirá
1 met ro at é o f im dest e século. Em Rio das Ost ras – RJ muit as pessoas perderam suas
casas porque as águas subiram 10 met ros em 3 anos. Em 2002 t ivemos t ambém a maior
enchent e de t odos os t empos no Pant anal, e um ciclone em Sant os – SP. Cidades à beiramar, como Recif e, precisarão ser prot egidas por diques.
• Aument o de secas, desert os, diminuição das veget ações e colheit as, mort e dos
animais e conseqüent e perda de aliment ação t rará f ome, doenças e mort e. O t ot al de áreas
at ingidas por secas dobrou em t rint a anos. Um quart o da superf ície do planet a é agora de
desert os. Só na China, as áreas desért icas avançam 10.000 quilômet ros quadrados por ano,
o equivalent e ao t errit ório do Líbano.
• Já se cont am os mort os. A Organização das Nações Unidas est ima que 150.000
pessoas morram anualment e por causa de secas, inundações e out ros f at ores relacionados
diret ament e ao aqueciment o global.
Sinais no Céu
Corpos celest es se aproximarão da Terra, colocando em risco a própria exist ência da
humanidade. Ast eróides e comet as são visit ant es um t ant o quant o perigosos, uma vez que
podem se chocar com os planet as e sat élit es do sist ema solar. Hoje é bast ant e dif undida a
t eoria de que os dinossauros f oram ext int os devido à colisão de um ast eróide com a Terra,
no oceano At lânt ico, na região de Chucxube. O alert a é no sent ido do perigo de
desconhecermos as t rajet órias desses corpos celest es.
A possibilidade de um choque como o que ext inguiu os dinossauros é uma sit uação
ímpar. Há mais de 1 milhão de resíduos cósmicos ent re 50 e 500 met ros de t amanho,
capazes de se aproximar da Terra. O nosso Sist ema Solar hoje se encont ra em uma
localização em que as t rajet órias dest es grandes resíduos, se cruzam com a t rajet ória da
Terra, podendo causar impact os na t erra e no mar.
Em 1982 a NASA reconheceu of icialment e um corpo celest e se aproximando do
Sist ema Solar. Um ano mais t arde em 1983 o recém lançado IRAS (Inf rared Ast ronomical
Sat ellit e – Sat élit e Ast ronômico Inf ravermelho) rapidament e o achou: um enorme corpo
(cerca de 4 vezes maior que a Terra e densidade 20 vezes mais) na direção da const elação
de Órion, parecendo uma lent a e pequena est rela marrom. Esse corpo celest e comprime o
campo magnét ico dos planet as conf orme vai passando por eles. Já pert urbou a órbit a dos
t rês últ imos planet as: Urano Net uno e Plut ão.
Os sumérios o chamaram de 12° planet a ou Nibirú (t raduzido como planet a de

passagem). Os Babilônios e Mesopot âmios o chamaram Marduk (O Rei dos Céus e O
Grande Corpo Celest e). Os ant igos Hebreus ref erem-se a ele como o Globo Alado, por
causa da sua longa órbit a. Os Gregos o chamaram de Nêmesis (seu mais conhecido nome).
Prof et as nomearam-no como: A Est rela Azul, A Est rela Vermelha, O Mensageiro
Flamejant e, O Comet a Condenado, Planet a X, Hercólobus, ent re out ros.
A órbit a dest e corpo celest e se aproxima da Terra a cada 3.600 anos. Quando passar
ent re o Sol e a Terra, est a sof rerá um enorme acréscimo de magnet ismo em relação ao do
Sol. Temporariament e ele exercerá uma enorme inf luência magnét ica sobre a Terra.
Planet as são objet os magnét icos com uma f orça de repulsão que cria o equilíbrio ent re
eles e os mant êm em moviment o.
Quando um campo elet romagnét ico se choca com out ro, est a variação é gigant esca,
t alvez jogue a Terra para uma out ra direção, há uma repulsa se f orem da mesma polaridade,
dando uma sacudida causando muit a dest ruição, caso cont rário at rairá e se chocará com a
Terra.
A Terra t em agora duas enormes inf luências magnét icas na vizinhança (nosso Sol e
est e corpo celest e). O Sol est á empurrando e puxando a Terra de uma maneira e est e
Planet a est á sobrepondo est e equilíbrio com seu próprio conjunt o de inf luências.
Aceleração do Tempo
O t empo, nest e f im de século, est á realment e andando mais rápido, porque a Terra
est á girando em t orno de seu eixo imaginário com maior velocidade. As part ículas
subat ômicas est ão vibrando numa f reqüência maior.
Como a f reqüência est á subindo (Ressonância Schumann), o t empo est á diminuindo.
Quando o t empo diminui a aceleração aument a e vice-versa. O t empo mant ém uma relação
inversa com a f reqüência (f = 1/T “f ” em hert z e “T” em segundos); t ambém chamado de
período, quando um deles aument a o out ro diminui.
Com isso a rot ação da Terra começou a acelerar, processo que se int ensif icou muit o
nos últ imos anos. O que isso signif ica? O moviment o de rot ação, no sent ido horário,
consist e no rodopio da Terra em t orno de si mesma e at ua como um giroscópio, dando-nos
as 24 horas. A redução do t empo deu-se devido à grande aceleração cósmica que est á
ocorrendo, signif ica que o dia, hoje, não t em a mesma duração de um dia de 24 horas.
Port ant o, a percepção de que t udo est á passando rápido demais não é ilusória, mas t em
base real no t ranst orno da Ressonância Schumann. Hoje t emos provavelment e no máximo
umas 15 horas.

Os diversos t ipos de relógios f oram f eit os para medir o t empo. Exist em relógios
mecânicos, elet rônicos e at ômicos. Os relógios mecânicos são os mais ant igos e ainda são
usados at é hoje. Eles possuem um mecanismo de escape que dá a marcha cert a do t empo.
Est e disposit ivo é f ormado essencialment e por um balanço regulável. Nos relógios de
pulso, est e balanço t em uma f orma de um volant e de carro, preso num eixo e numa mola
delicada chamada pelos relojoeiros de cabelo. O balanço gira para um lado e para out ro
emit indo o f amoso ruído de t ic-t ac. Exist e uma pequena alavanca para apert ar ou af rouxar
o cabelo, regulando a marcha do relógio. Também os relógios de parede possuem um
pêndulo que pode ser regulado at ravés de uma porca, alt erando seu compriment o, assim
permit indo modif icar sua marcha. Est es relógios mecânicos, geralment e f abricados na
Suíça, quando eram t razidos para as regiões t ropicais precisavam ser regulados. Tudo ist o
t em relação com a velocidade de rot ação da Terra. Nas proximidades do Equador a
gravidade é menor, devido à velocidade linear ser maior, alt erando a marcha dos relógios
mecânicos. Pelo que f oi expost o, podemos t irar a conclusão de que se a Terra t iver sua
velocidade de rot ação alt erada para mais, a gravidade diminuirá, reduzindo t ambém o peso
do ref erido balanço, acelerando sua marcha. Ent ão uma coisa vai compensar a out ra. Dest e
modo, os relógios mecânicos não podem denunciar a alt eração da velocidade da Terra.
Por out ro lado, t ant o os relógios elet rônicos como os at ômicos, são const it uídos de
mat eriais suscept íveis de alt eração com a aceleração das part ículas subat ômicas. Os
relógios elet rônicos possuem um crist al de quart zo (SiO2 – dióxido de silício); que pulsa
numa f reqüência exat a dando-lhes a marcha adequada. Já os relógios at ômicos t êm uma
pedra de césio que emit e radioat ividade const ant e. O f luxo regular dest a radiação é que
cont rola a marcha do relógio. Est a pedra de césio t ambém sof re ef eit os da aceleração das
part ículas subat ômicas.
Conclusão, os relógios est ão nos dando uma inf ormação que é relat ivament e corret a,
porém absolut ament e f alsa. O mot ivo que f az as pessoas perceberem a mudança de
t empo é o descompasso ent re o t empo disponível e a velocidade de nossas at ividades.
Mudança dos Sist emas Econômicos e Sociais
Haverá um colapso generalizado de nossos sist emas. Isso nos obrigará a repensar
nossa organização e nossos at os, levando ao ent endiment o da criação.
O já cit ado aument o de at ividade solar agravará ainda mais t oda essa crise, uma vez
que af et a a comunicação global, via sat élit e, e a espinha dorsal de nossas at ividades
modernas, as redes elét ricas.
Os f ort es vent os solares irão conf undir, gerar erros, danif icar e dest ruir vários dos
component es desses sist emas.

Mudanças nas Pessoas
A Terra e a humanidade f ormam uma única ent idade, possuímos a mesma nat ureza
bioelét rica e est amos envolvidos nas mesmas ondas ressonant es schumannianas.
Dados provam que as at ividades solares e geomagnét icas t razem dist úrbios em suas
f unções vit ais para os seres que não acompanham est a sint onia.
A diminuição do Campo Elet romagnét ico da Terra af et a a consciência e razão das
pessoas, levando á insanidade sem ret orno. At ravés de t est es, cient ist as russos
verif icaram que dif erent es pessoas, quando colocadas em lugares com magnet ismo em
“pont o zero”, perderam a razão complet ament e pela desconexão de seus neurônios
cerebrais. O f at o é de t amanha gravidade que cient ist as alemães conf eccionaram um
“cint o elet rônico” para ser usado por “pessoas-chave”, na event ualidade de o magnet ismo
alcançar o “pont o zero”, para não perderem a noção da realidade e mant erem o cont role
sobre a população.
É f at o que o comport ament o da humanidade já mudou radicalment e. O homem deu
vazão a suas emoções, causando inúmeras guerras, e os conf lit os e loucuras colet ivas
est ão mais acirrados.
O aument o de energia provenient e do cent ro da galáxia t raz mudanças para o Sol, para
a Terra e para o homem. Hoje, com a alt eração vibracional do Planet a, as f reqüências
cerebrais t ambém devem ser alt eradas, não devemos baixá-las, mas sim, pot encializá-las,
acelerar nossas ondas cerebrais. As pessoas sent em-se enlouquecidas com a agit ação.
Alguns sint omas, de menor gravidade, são t emporários; out ros, mais graves, são
const ant es. Surgem devido às mudanças que est ão acont ecendo no planet a e em nosso
corpo f ísico. Quant o menos energia int erna, mais depressão e escuridão. Quant o mais
energia int erna, mais paz e harmonia. Por isso devemos nos harmonizar com o novo rit mo
de aceleração do planet a (Ressonância Schumann).
Para que avancemos nesse processo, f az-se necessário que haja uma evolução da
consciência, para que essa “ent rada na luz” seja plena. Por resist ência ou por
desconheciment o, nem t odos conseguirão evoluir, devendo volt ar a repet ir o mesmo
processo uma vez mais.
O Novo Rit mo de Aceleração
Hoje, pensamos em várias coisas ao mesmo t empo, mas não conseguimos realizá-las, o
rit mo do corpo é mais lent o. Com o campo da Terra mais f raco, os ef eit os das radiações

provenient es do cosmo f icam mais int ensos e por isso surge a necessidade de aument ar
nossas f reqüências ment ais.
Para passar por est as t ransf ormações e livrar-se dos ef eit os negat ivos, a pessoa t em
de est ar com a f reqüência cerebral acima de 27 ciclos por segundo, t endo assim vibrações
adequadas, energia apropriada.
Acelerando a f reeqüência cerebral, as pessoas t erão mais prot eção, ampliarão seus
campos energét icos, a capacidade de raciocínio; as percepções t elepát icas, expandirão
t odos os seus sent idos e despert arão out ras f aculdades ment ais adormecidas em seus
subconscient es. Tudo ist o f ará com que nossas ondas cerebrais f uncionem de uma só
maneira, unif orme. Essa alt eração provocará uma ampliação da nossa aura, do nosso campo
energét ico: isso é a pot encialização.
A int eração acont ecerá t ambém no nosso met abolismo, assim como nos campos
energét ico e f ísico, causando uma mudança geral. Também provocará uma aceleração do
pensament o, num rit mo mais rápido. Deveremos t ransf ormar nossos corpos f ísicos em
menos mat éria, menos densidade e mais energia.
Nossos corpos devem ser rearranjados e realinhados. Um realinhament o de nossos
chacras, um aument o das hélices de DNA (das at uais 2 para 13); um equilíbrio das energias
f emininas e masculinas – uma aceleração de nossos át omos. Além disso, a glândula pineal,
agora do t amanho aproximado de uma ervilha, volt ará a seu t amanho original, o de uma
moeda de 25 cent avos, aproximadament e.
A pessoa que at ua acima de 27 ciclos por segundo irá conseguir t irar result ados
f avoráveis dessa energia; a que at ua abaixo, sof rerá os ef eit os negat ivos.
Para se corrigir ist o é import ant e f azer alguns exercícios ment ais como: Pendure um
objet o com um barbant e de modo que ele f ique na alt ura de seus olhos e empurre-o,
f azendo oscilar para esquerda e para direit a. Enquant o ele oscila siga o moviment o do
objet o com os olhos por 30 segundos sem moviment ar a cabeça. O objet o t em que est ar
próximo a seu rost o. Fazer o exercício durant e 7 minut os. Fazer Caça-palavras.
Aliment ação saudável (rica em vit amina C, E) e exercícios f ísicos de no mínimo 30 minut os
diários.
At ravés de um disposit ivo simples t ambém podemos criar um campo elet romagnét ico
que equilibra a consciência e razão e ao mesmo t empo acelera as f reqüências ment ais
sincronizando a vibração de nossas células com a f reqüência universal, onde são
pot encializados nossos prót ons e elét rons.
A pessoa deve dar 210 volt as (ou múlt iplas de 7 durant e o dia) no sent ido ant i-horário

em t orno de um t riângulo f eit o de met al e de madeira, colocado sobre uma cadeira de
madeira ou piso de madeira Est e t riângulo t em as seguint es medidas:

A cada volt a é
t rabalhada uma camada da
aura. Fazer est e exercício 3
vezes

por

semana.

Nas

volt as t ambém você pode
t er “f lashes” de memória,
int uição, criat ividade, podendo aproveit ar esse moment o para pensar em projet os f ut uros
e para expansão de consciência.
Est es exercícios já ajudam a alt erar o met abolismo, ref orçando a imunização cont ra
doenças e, a vibração de cada um irá alt erar o campo energét ico dos que est ão à sua volt a
t ambém (f amília, amigos), pois essa vibração irá despert á-los, preparando-os para uma
nova vibração.
Para que t enhamos vibrações adequadas, energia apropriada, o nosso DNA est á sendo
alt erado. No GNA a carga posit iva é mais f ort e, assim, pessoas que possuem GNA at ivo,
est ão com a f reqüência cerebral acima de Bet a, vibram no Ment al Superior ou acima; livres
das conseqüências negat ivas.

VII – (DNA/GNA)
Est amos num planet a carent e de Luz/inf ormação, e ist o porque alguns seres
dimensionais que não vibram na Freqüência Divina, resolveram t omar posse do planet a
Terra. São seres que t ambém possuem a habilidade de ost ent ar a f orma f ísica quando
desejam, embora na maior part e do t empo int erajam em out ra dimensão mais sut il. Há
muit os milênios, mant êm o planet a em que vivemos numa det erminada f reqüência
vibracional, criando t raumas emocionais nas pessoas para mant erem o seu próprio nível
vibracional. Resolveram ent ão nos aprisionar na f reqüência vibracional do medo, de onde
não somos capazes de sair por causa da f orça elet romagnét ica exercida pela própria
dinâmica do dualismo emocional. Para ref orçar e mant er est e aprisionament o surgiu o
implant e dit o “negat ivo” que além de t udo, t ambém é uma f orma de mant er uma conexão
ent re os humanos e est es ref eridos seres.
Em época mais recent e, quando os primeiros casos de abduções começaram a surgir
na mídia, os uf ólogos verif icaram que normalment e os supost os cont at ados relat avam um
procediment o comum a quase t odos os cont at os: a int rodução, pelos rapt ores, de um

objet o minúsculo em alguma part e do corpo desses cont at ados. Por via cirúrgica, at ravés
da narina; ou subcut ânea, na região da nuca ou do abdômen. A lit erat ura uf ológica relat a
cent enas de casos onde o implant e f oi observado, at ravés de raios X ou exames mais
sof ist icados, como t omograf ia comput adorizada ou ressonância magnét ica. Est a mesma
lit erat ura, no ent ant o, não é def init ivament e esclarecedora quant o à origem desses
objet os, se ef et ivament e t êm alguma f unção e, principalment e, não expõe laudos t écnicos
de prof issionais da área médica sobre esse t ipo de ocorrência.
Nos últ imos anos, f oi regist rada uma “evolução t ecnológica” do art ef at o: no princípio,
os implant es supost ament e encont rados eram const it uídos de ligas met álicas. Hoje, a
maioria não pode ser det ect ada por exames de raios X por serem, aparent ement e,
const it uídos de mat erial orgânico. Por muit as eras, est es seres conseguiram seu int ent o,
abduzindo humanos e impondo-lhes est es t ipos de implant es, mant endo-os sob seu
domínio.
Em cont rapart ida, na época at ual, com a proximidade da Transição Planet ária, sabemos
que Seres de Hierarquias que vibram no Amor Puro, est ão bloqueando a ação dest es seres
mal int encionados, desde a década de 40. Est es Seres de Luz com o auxílio de seres de
quarent a e nove raças vêm modif icando at ravés da Nave GNA nossos genes energét icos,
que nos f oram colocados por seres ext rat errest res de out ros mundos, para que
pudéssemos ser manipulados em suas pesquisas, t ornando-nos seus recept ores vivos de
ondas. Os f lashes da Nave GNA est ão pot encializando nossos corpos energét icos e ao
nível do nosso corpo f ísico at uam especif icament e no DNA de suas células e não
exclusivament e em uma de suas células.
O GNA é uma célula de energia implant ada no lado direit o da nuca dos dimensionais, é
como um DNA t ransf ormado at ravés do cont at o com o f lash da nave do GNA. Exist em 49
naves do GNA realizando est e t rabalho em t orno da Terra, cada uma represent ant e das
raças ext rat errest res que est ão auxiliando a humanidade nest e moment o de t ransição. A
nave do GNA emit e f lashes de luzes semelhant es aos de uma câmera f ot ográf ica, porém
muit o pot ent es e visíveis a olho nu.
Quando o DNA se t ransf ormar complet ament e em energia, ele t erá doze hélices e não
apenas duas como o ser humano possui at ualment e. Os doze f ilament os represent arão os
seis est ágios evolut ivos da alma. Os seres humanos t êm 23 pares de cromossomos, 46 no
t ot al, porém pessoas normais desenvolvem apenas 20 pares de cromossomos.
Análises clínicas const at aram que várias pessoas, principalment e as crianças, est ão
conseguindo mover, dobrar, quebrar objet os com o poder da ment e, t ornando-se são bons
t elepat as. Est as crianças conseguem obt er conheciment o sobre o cont eúdo de livros ao
colocar suas mãos sobre eles ou f alam vários idiomas sem nunca os t erem est udado

ant eriorment e.
De acordo com pesquisas, o Japão possui o maior número de superdot ados, porque
desenvolveram 23 pares de cromossomos.
Quando a pessoa at inge 23 ciclos por segundo de f reqüência ment al, e não apenas 20;
isso é desenvolviment o. Quant o mais cromossomos desenvolvidos, mais energia
vibracional at iva, mais GNA projet ado, mais expansão e maior número de camadas da aura.
O ideal seria que cada um t ivesse no mínimo 40 ciclos por segundo, ou 40 hert z da
f reqüência

ment al,

equivalent e

a

aproximadament e

23

pares

de

cromossomos

desenvolvidos e oit o ou dez camadas de aura.
Quando assumimos nosso compromisso, como dimensionais, os Seres de Pura Energia
junt ament e com os seres da sua raça assumem t ambém o compromisso de assist ir-nos,
prot eger-nos e imunizar-nos para que t enhamos sempre saúde. Port ant o, com a ajuda dos
“Seres” em nossa caminhada podemos ser implant ados, para que f iquemos especialment e
f avorecidos em vida. É o chamado implant e “posit ivo”. Ent ret ant o, devemos ser
caut elosos com as nossas at it udes porque sempre est aremos colhendo aquilo que
plant amos, independent ement e da at uação do implant e.
Quando no ambient e em que nos encont ramos, percebemos em nossa volt a um f lash
de luz muit o rápido (cuidado com ref lexos luminosos e a imaginação), é bem provável que
uma das células do nosso corpo comece a ser modif icada para se t ornar um implant e.
Nest e moment o podemos sent ir uma pressão na cabeça ou na nuca e o primeiro f lash mais
rápido pode vir seguido de mais seis out ros, como ref orço dest a at ivação.
Abordaremos a part ir de agora, mais especif icament e, est e t ipo de implant e
“posit ivo”, que denominamos de GNA por serem emit idos a part ir da nave com o mesmo
nome.
O que é:
É uma célula pot encializada pela luz/GNA, luz essa emit ida por 49 naves
ext rat errest res localizadas na est rat osf era t errest re, que pot encializa os prót ons e
elét rons de nossas células at ravés dest es f lashes de luz. Com ist o nossa célula é
programada com uma f reqüência dif erent e. Essa pot encialização se ref let e em out ras
células que t ambém vão se densif icando.
Finalidade:

Os implant es nos dão condição vibrat ória para muit as coisas, são colocados próximos
aos meridianos que vibrat oriament e demandam uma descarga que est imula, at iva,
est abiliza e acelera os meridianos, f azendo com que a pessoa ent re numa sint onia mais
rápida. Ajuda a est abilizar o emocional, a saúde e o f inanceiro. Est á relacionado com a
evolução do indivíduo, porque vai ajudando-o a despert ar, a f icar mais int uit ivo e, ainda, a
t er mais vidência, percepção e energia vit al. Isso não signif ica que você será um robô no
f ut uro. Eles são necessários para que o indivíduo/dimensional t enha condições energét icas
de

most rar quem

realment e

ele

é, not adament e

para

expressar

t oda

a

sua

paranormalidade. O implant e deixa a percepção e a sensibilidade à f lor da pele. Todos os
implant es devem ser at ivados e desenvolvidos.
Implant es Negat ivos:
Já f oi dit o que at é a década de 40, os implant es eram soment e f ísicos e colocados por
Seres cient ist as/ext rat errest res e provocavam dores, loucura, e desequilíbrio. Eles f aziam
um monit orament o dessas pessoas. Só que dest a época para cá, Asht ar Sheran assumiu o
comando de t odos os mundos densos (não só da Terra) e alt erou a f reqüência desses
implant es, de negat ivo para posit ivo, ent ão aqueles Seres não t em mais cont role sobre
aquelas pessoas implant adas.
Implant es Posit ivos:
As crianças nascidas a part ir de 1971 já vieram com seus implant es/GNA at ivados. Por
out ro lado, a pessoas nascidas ant es dest a dat a, para não f icarem desf avorecidas,
passaram a receber f lashes de luz enviados por naves que circundam a Terra.
Est as naves mant êm-se na est rat osf era t errest re e podem ser vist as a olho nu,
f ilmadas e f ot ograf adas. Emit em f lashes de luz prat a que at ingem o lado direit o do
pescoço e int eragem no met abolismo, pot encializando os prót ons e os elét rons dos
át omos, o que t orna possível ao ser humano a t ransmut ação, ou seja, t ransf ormar-se num
ser compost o de mais energia do que mat éria f ísica, não adoecendo, desacelerando o
envelheciment o, regenerando células.
Os seres de Luz implant am essas células de energia para acelerar o processo de
evolução, para despert ar a consciência, pois t odos est ão aquém de suas reais capacidades
paranormais.
Quant o mais as pessoas mant iverem em suas células, menos densidade e mais
energia, mais desenvolverão vidência, percepção, premonição, t elepat ia, clarividência e,
por conseqüência, acesso ao conheciment o cósmico, aos arquivos cósmicos.

Ret irada de Implant es:
Se um implant e é ret irado por cirurgia espirit ual ou pela medicina convencional, para
que ele seja considerado verdadeiro, t em que ser vist o ou t ocado, ser sólido. Na 3a
dimensão qualquer implant e que f or ret irado mesmo que ele seja energét ico ou plasmado
ele se t orna f ísico, pois quando ele sai do nosso corpo, t orna-se f ísico. Ele mat erializa-se
por est armos na 3 ª dimensão, pois t udo que é do mundo f ísico é mat éria, podendo ser
analisado pelos cinco sent idos humanos. Quem irá alt erar a f reqüência ou mudá-los de
lugar, se necessário f or, serão os próprios seres ext rat errest res de Vênus ou de Plêiades.
Os seres não deram aut orização para nenhum ser humano ret irar os implant es, pois
isso alt eraria a f reqüência do ser humano e eles não passaram como alt erar a f reqüência do
implant e para não causar mal quando da sua ret irada. Eles ensinaram a at ivá-los, mas não
desat iva-los. Se eles f orem ret irados, irá causar um desequilíbrio nas glândulas, nos
meridianos, na percepção, na imunidade. As pessoas at é relat am que se sent iram melhora
após a ret irada do implant e, mas depois de uns 3 meses t udo piora. De 1971 para cá t odos
os seres implant ados nunca t iveram cort es no corpo e sim colocados at ravés de t écnicas
que se ut iliza de f eixes luminosos.
Tipos de Implant es/GNA:
Os Implant es/GNA são inicialment e Energét icos e à medida que a sua f reqüência
ment al se eleva, eles se t ornam Plasmados e depois Físicos (met álicos, provavelment e
ouro porque é um met al de f reqüência universal).
Implant e

energét ico:

permit e

que

nossa

capacidade

ext ra-sensorial

seja

at ivada/aument ada e t ambém que nos est abilizemos energet icament e, acelerando-nos
quando que est amos lent os e desacelerando-nos quando est amos muit o acelerados.
Com o implant e energét ico o indivíduo pode int eragir t ant o com o ast ral superior como
o inf erior, pode ent ão, int eragir t ant o com as energias “posit ivas” como as energias
“negat ivas”. E, se a pessoa est iver em um local onde vibra a harmonia, com as pessoas
t ambém vibrando “posit ivament e”, a sua int eração nest e moment o será t ambém posit iva,
mas se f or o cont rário, se a energia do local ou das pessoas est iverem “negat ivas”, o
indivíduo poderá f icar ment alment e desequilibrado. Ist o ocorre at é que o implant e est eja
t ot alment e at ivo.
Implant e plasmado: auxilia na mudança do est ado de consciência, ref let indo na sua
maneira de pensar e de agir. Conseguimos sint onizar com a sua consciência dimensional e
nos expressarmos int uit ivament e at ravés dela. Já vibramos mais no ment al do que no
ast ral.

Os seres do “plano ast ral inf erior”, que vibram em uma baixa f reqüência de Luz, sabem
quando nos f oi colocado um implant e/GNA, porque est e t ipo de implant e acaba com a sua
f ont e de aliment o gerada por t odos os t ipos de medo, que ant eriorment e t ínhamos. Quem
já t em o seu implant e adquire mais equilíbrio emocional, port ant o, f ica mais prot egido.
Quando o implant e est á 100% plasmado, ele “anda” por t odo o corpo da pessoa,
sinalizando-se por manchas em sua pele. E, à medida que ele se desloca pelo corpo, ele vai
pot encializando t odas as nossas células, para que o campo energét ico f ique t ambém
t ot alment e pot encializado e já nest e est ágio devemos nos cuidar ainda mais, evit ando
f reqüent ar locais de vibração inf erior. Se f ormos a um local onde não vibra a harmonia e não
nos observarmos, poderemos nos desequilibrar mais f acilment e.
Depois de cert o período em que o implant e est á plasmado, ele se f ixa em um pont o do
corpo do indivíduo. E, quando o implant e começa a f icar com a aparência de um pequeno
caroço ou de um “carne esponjosa” que dói e irrit a, ele est á começando a f icar f ísico, se
t ransf ormando em um met al, com a sua est rut ura met álica de acordo com a f reqüência
ment al de cada um.
Implant es

f ísicos:

pode

ser vist o at ravés de

radiograf ia, coordena nossos

pensament os, nossos desejos e nossa energia ment al, prot egendo-nos, mas, sem int erf erir
no livre-arbít rio.
Geralment e os implant es f ísicos originam-se de t reze células pot encializadas at ravés
do GNA pot encializado. À medida que o dimensional f or elevando o seu padrão ment al,
chega um dado moment o em que est as t reze células f icarão densif icadas, mas quase
t odas serão reabsorvidas pelo organismo. Dest as células densif icadas apenas f icarão t rês
na f orma de t rês implant es energét icos, que passarão para implant es plasmados e
post eriorment e para implant es f ísicos. At é 2012 o indivíduo poderá t er t rês implant es
f ísicos, que poderão ser radiograf ados.
Localização em geral
Na mulher: est ão localizados no Pescoço, no Quadril, na Perna e na Face.
No homem: est ão localizados nas cost as, Perna, Braços, Pescoço e Pé.
Na f ot o da Aura: o implant e f ísico aparece como um pont o brilhant e/ luz, acima da cabeça.
Quando est á f ora da aura, é hora de desenvolver, f azendo regressão de memória. Senão
pode provocar excessos e bloqueios. Também pode surgir zumbido no ouvido, se não f or
um caso médico, pode ser um implant e at ivo não desenvolvido.
Considerações gerais

Est e acréscimo energét ico (f lash), implant ado em nós pelos “seres”, pode direcionarnos t ant o de uma maneira “posit iva” como “negat iva”, dependendo do nível de
consciência. Devemos lembrar aqui que nenhuma energia é malévola ou benigna, ela
simplesment e exist e, nós é que a direcionamos at ravés dos nossos pensament os e de
acordo com o grau de nossa Consciência. Port ant o, devemos t er muit o cuidado em relação
aos nossos desejos, pensament os e ações.
Os minerais ingeridos at ravés da nossa aliment ação vão se aglut inando numa célula,
f ormando um implant e f ísico. Soment e um t erço da população t erá condições de receber
implant es, são os dimensionais conscient es ou inconscient es. O implant e ajuda-nos no
despert ar t ant o na manipulação energét ica quant o na aut o-cura.
Devemos t er bast ant e at enção e cuidado com o corpo f ísico, ingerindo diariament e a
quant idade adequada de aminoácidos essenciais e vit aminas, prat icando exercícios f ísicos
sem exagerar no consumo de aliment os, pois só assim conseguiremos mant er uma carga
elét rica compat ível com o implant e.
Quant o melhor est ivermos f isicament e, mais at uant e est ará o implant e no nosso
met abolismo e assim t eremos mais clareza ment al e int eração cósmica para desempenhar
o nosso compromisso missionário.
O nosso esf orço deve est ar t ambém concent rado na polarização das emoções no
desempenho diário da nossa missão cósmica, para que nos t ornemos merecedores de um
cont at o verbal com os seres das hierarquias superiores e a possibilidade de acont ecer uma
at ivação com acréscimo energét ico dest es implant es que muit o cont ribuirá para o
despert ar de nossas habilidades ment ais, paranormalidade, percepções, int uição e t odo
nosso pot encial “adormecido”.
A part ir de ent ão, t ornaremos verdadeiros emissários dest es seres e part iremos para
uma nova f ase de int eração com uma realidade energét ica plena de grandes possibilidades,
muit o além de t udo que conseguimos vislumbrar at é os dias de hoje.
Consegue-se um desenvolviment o ment al mais int enso at ravés da at ivação com
implant e, porque ele at ua ao nível do subconscient e t rabalhando o campo energét ico (aura)
e, com ist o, pot encializa t ambém a capacidade ment al e amplia as apt idões, permit indo,
que desenvolvamos nossas habilidades at é ent ão adormecidas. Port ant o, as habilidades
do dimensional est ão sendo part icularment e t rabalhadas pelos “seres”, para que ele t enha
cada vez mais f acilidade de desempenhar o seu compromisso cósmico.
Os Seres de Luz est ão precisando de volunt ário, de indivíduo com a ment e e o coração

puros, rico de compreensão, que já irradia luz e cor específ icas at ravés de sua aura, para
prepará-lo para um compromisso t ambém específ ico. Eles est ão procurando um individuo
que t orne o seu port a-voz, passando-lhe inf ormações compat íveis com o Novo Ser Humano
que já est á surgindo, indivíduos realment e conscient es que possam ser t reinados para
serem int ermediários ent re o f im de uma época e o despert ar de out ra t ot alment e nova.
No f ut uro, o implant e será f eit o em um numero maior de pessoas, para que muit as mais
vibrem em uma mesma f reqüência e t enham uma mesma linguagem (f reqüência) vibracional.
Nunca devemos esquecer que exist e uma Hierarquia Cósmica e Divina, que acima da
f reqüência dos seres das quarent a e nove raças vibra a Freqüência dos Seres de Pura
Energia que auxiliam o Eu Superior t rabalhando nosso corpo energét ico, para que
possamos mais f acilment e nos iluminar e t ransmut ar.
Port ant o, a int eração “Seres”/indivíduo via implant e visa ant es de t udo a sua
iluminação, quando af lora e pot encializa t odos os seus sent iment os “posit ivos”, que nos
permit em sint onizar com o Eu Superior.
Os Dimensionais que est ão hoje no planet a Terra, ut ilizam dest es corpos que cont em o
DNA modif icado e, a principal missão deles aqui nest e planet a, é at ravés de sua própria
vivência cot idiana, modif icar o DNA humano que est á alt erado/codif icado para vibrar
apenas como uma consciência humana, com seus f ilament os desconect ados. Devem
t ransf ormá-lo em DNA Divino, at ravés de pensament os/at it udes regenerando o corpo e
possibilit ando a mudança para o amor incondicional.
Est a é uma t aref a dif ícil, ent ret ant o, est amos na at ualidade, vivendo/vivenciando
moment os ímpares, quando Seres de Hierarquias que seguem o Caminho da Luz e, que
vibram no Amor Puro, est ão nos auxiliando nest a campanha.
- DNA é codif icado para experiências da consciência humana.
- GNA é codif icado para experienciar a expansão da consciência humana a níveis de
vibração menos densos.

VIII – AS PIRÂMIDES
As Pirâmides do Mundo
Exist e uma mat riz f ormada por linhas espaciais regulares e simét ricas ao redor da
Terra que produz uma rede de f orma geomet ricament e pura e eqüidist ant e do seu cent ro.
Essas linhas são conhecidas como “lee-lines”.
Essa rede t em pont os nevrálgicos onde são produzidos nat uralment e Vórt ices

Energét icos; vários redemoinhos em f orma espiral ascendent e.
Esses pont os geográf icos nevrálgicos est ão dist anciados harmonicament e ent re si ao
redor do planet a, e neles não exist e magnet ismo. Usando a t ecnologia adequada pode-se
anular a gravidade de qualquer objet o em seu campo de ação.
A raça de Gêmus f oi responsável por est udar e t raçar est a malha magnét ica na Terra,
ident if icando os port ais, ou seja, os pont os ou vórt ices de energia.
As civilizações ant igas sabiam da exist ência dessa rede e conheciam a localização
exat a dos pont os neut ros. Const ruíram nest es pont os suas pirâmides, permit indo ut ilizar a
inesgot ável energia dest a rede.
O conheciment o dessa rede energét ica permit e capt ar, organizar e dist ribuir as
dif erent es energias necessárias.
Conhecendo a localização dos pont os nevrálgicos da rede planet ária pode-se usá-la
para t ransf ormar essas energias inesgot áveis por exemplo, em f orça mecânica.
Para ent ender a razão f ísica que produz as anomalias magnét icas e gravit acionais
sobre a rede energét ica da t erra; vejamos como f unciona um ímã de f erro: ele t em uma
área com carga negat iva e out ra posit iva, e no cent ro dos dois pólos magnét icos uma zona
neut ra, onde exist e um f luxo magnét ico. O campo magnét ico negat ivo f lui no sent ido
cont rário do pont eiro do relógio e o campo magnét ico posit ivo, f lui à f avor do pont eiro do
relógio. Ent re os dois campos de polaridade opost a, a zona neut ra é chamada de Muro de
Bloch ou pont o do vórt ice diamagnét ico; um pont o de t ransição neut ra, onde não exist e
nenhum t ipo de magnet ismo, nem negat ivo; nem posit ivo. Na zona neut ra a f orça se
manif est a onde os pólos f icam em cont at o.

Pont os magnét icos como do ímã, exist em no planet a sobre as regiões próximas aos
Trópicos de Câncer e Capricórnio.
Sobre esses Muros de Bloch, localizam-se os pont os nevrálgicos da rede energét ica do
planet a. São pont os onde acont ecem anomalias magnét ico-gravit at órias onde são
provocadas
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desapareciment os como o do Triângulo das Bermudas (o local exat o onde exist iu a
At lânt ida), o Triângulo do Diabo e o Triângulo do Dragão ent re out ros.
É lógico que os aviões que passam pelos locais onde não exist e f orça de gravidade
perdem seu peso e desaparecem. São expulsos ao espaço ou as f orças condensam sua
mat éria; se desequilibram e são desint egrados no ar.
Os pont os geográf icos que most ram anomalias magnét icas; est ão sobre os paralelos
30o Nort e e 30o Sul, que se localizam as dist âncias harmônicas ent re si. A 18.190 anos; a
30º de lat it ude e 30o de longit ude localizava-se a Pirâmide de Quéops. Hoje seu vért ice
est á a 30o exat os de lat it ude paralela ao equador e sobre 29o58’51” de longit ude à lest e de
Greenwich devido ao moviment o das placas t ect ônicas cont inent ais. A maioria dos locais
que t em uma relação harmoniosa com est a rede, t em pirâmides const ruída exat ament e
nest es pont os.

Sobre esses pont os, passa a rede energét ica do planet a, em dif erent es níveis de
f reqüência de vibração desde a mais simples; a vibracional; at é a mais complexa; a Energia
Taquiônica. A rede básica est á f ormada por um Icosaedro; 20 t riângulos eqüilát eros que se
dividem sucessivament e em seu int erior em mat rizes cada vez de menor escala.
A rede é o padrão, o plano, a idéia que ordena a f orma que se caract eriza a mat éria, é a
sement e que cont ém no seu int erior um código, uma maneira de organizar o
desenvolviment o de t odo o Ser vivo.

Tudo que exist e t em uma rede, uma sement e e assim a vont ade e o pensament o são a
sement e das criações ment ais.
A palavra pirâmide vem do grego PYRA que signif ica luz ou f ogo, e de MYDOS que
signif ica medição. Por sua vez, baseada nas palavras URRIM e MIDEEN que signif ica
medidores de luz.
Os sumérios chamavam de ESH que signif ica f ont e de calor. Os maias no out ro lado do
At lânt ico as chamavam PIRHUAMANCO que é f onet icament e similar, o que signif ica o
mesmo; revelador de luz. A posição exat a das pirâmides em relação ao Sol f az com que
suas dif erent es f açanhas sirvam para indicar o local em que o observador se encont ra e
suas sombras indicam a direção lest e.
A lenda at ribui a const rução a um personagem incrível: THOTH – o at lant e; Chiquit et
Arelich Vomat it es, t ambém chamado de Khuf u ou Hermes; os sumérios o chamavam
Nannar-sin; os romanos Mercúrio; os maias Quet zacoat l e os gauleses Theut at es (nas
placas esmeraldas; hoje desaparecidas; escrit as por Hermes Trimegist o ou Thot ; af irma
ser o const rut or das pirâmides).
A pirâmide é uma ant iga máquina que at ravés de sons produz f reqüências que
aceleram as ondas ment ais e conduzem à t ransmut ação.
A origem da alquimia se perde no t empo, sendo mais ant iga do que a hist ória da
humanidade. Seu verdadeiro início é desconhecido e envolt o em obscuridade e mist ério.
Assim, seu surgiment o conf unde-se com a origem e evolução do homem sobre a Terra. É a
art e de t rabalhar e aperf eiçoar os corpos com a ajuda da nat ureza. Diz que o alquimist a é a
pessoa que quer convert er chumbo em ouro, ent ret ant o realment e a alquimia é a busca
para se conseguir a t ransmut ação. O verdadeiro alquimist a é uma pessoa que compreende
a simplicidade do nada absolut o. É capaz de realizar coisas que a ciência e t ecnologias
at uais jamais conseguirão, pois ela est á paut ada na energia e não soment e no mat erialismo
que a ciência há muit o t empo perdeu.
A t ransmut ação dos met ais é só um subprodut o; para t ransf ormar a mat éria em
energia é preciso t er essa int ensidade de consciência que só permit e est ar present e no
moment o present e, usando energia int erna e não divagando em out ros t empos. Para dar o
passo f inal nessa t ransf ormação, os iniciados usavam as pirâmides (que f aziam a
sincronicidade com o cosmo).
O últ imo dilúvio universal (12.960 anos) mudou o campo elet romagnét ico da Terra, o
moviment o das placas t ect ônicas t irou a incidência da energia da galáxia do ápice das

pirâmides do mundo t odo.
A part ir desse dilúvio a Freqüência de Ressonância Schumann (energia da galáxia) não
incide mais no ápice. Houve um deslocament o de 1.600 km do pólo nort e/sul para o pont o
original. A inf luência magnét ica que as pirâmides recebiam at é o dilúvio universal, est á f ora;
por isso as pirâmides do mundo, hoje est ão inat ivas, t alvez só 2% do que deveriam da sua
capacidade.
Com o últ imo Tsunami da Ásia, o eixo da t erra mudou mais 0,26o e houve uma
aceleração de 0.8 minut os da rot ação da Terra. Isso mudou ainda mais o campo
elet romagnét ico da Terra; as pirâmides ao invés de receber a incidência da energia
cósmica, no vórt ice de energia, hoje est á do lado, a espiral não t em mais a possibilidade de
t er uma hiper at ividade energét ica como ant es.
Por isso, hoje elas não produzem a mesma energia que ant es, de levit ação, de cura
inst ant ânea, de t ransmut ação, et c. Foram abandonadas porque não geram mais energia
t aquiônica.
A única maneira de reat ivá-las seria t razer a pirâmide mais para o eixo (realinhar), mas
isso é impossível, ou volt ar os pólos magnét icos da Terra ao original que t ambém é
impossível porque o planet a cont inua inclinando (hoje est á em 23° 26′ 21,418″) e só em
22/12/2012, com o raio sincronizador, é que volt a a vert icalização, com um out ro “dilúvio”.
Na época do últ imo dilúvio universal, o campo elet romagnét ico da Terra era de 11
gauss, hoje est á em 3,4 gauss, baixou muit o; e at é 2012 o campo elet romagnét ico vai zerar,
e quando isso ocorrer, há uma inversão de polaridade, o planet a Vênus é o único que ainda
est á com os seus pólos invert idos no Sist ema Solar. É por isso que Jesus e out ros seres,
out ros mensageiros de Deus, ut ilizam Vênus como “ent rada” no Sist ema Solar porque a
inversão de seus pólos f acilit a a ut ilização dos vórt ices de energia, produzindo assim um
port al dimensional para t odas as esf eras. A Terra irá se t ornar um desses port ais a part ir da
inversão de seus pólos.

A Pirâmide do Projet o Port al
Já que as pirâmides não podem mais ser at ivadas, pois não
geram mais energia est acionária, nada mais corret o do que
const ruir out ra pirâmide. Por isso const ruiremos a nossa própria

pirâmide que não t erá as medidas do Egit o ou do México. Serão
medidas t ot alment e dif erent es, já programadas para a inversão
das polaridades da Terra em 2012, com ângulos não mais de 51º
graus, para que receba a sincronicidade do cosmo e essa pirâmide
será const ruída no vórt ice de energia, nos pont os diamagnét icos
que incidem sobre a Terra.
Cada vórt ice de energia do Planet a f unciona para nós como
um supercondut or de energia.
Cada pessoa pode t er mais de mil vórt ices de energia na
Terra que a inf luenciam pelo rest o da vida.
Há a necessidade de sincronicidade do nasciment o com hora,
local, como se f osse um port al para a pessoa. At ravés disso se
consegue manipular as leis universais.
Como os Maias desapareceram? Calcularam o vórt ice de
energia e os pont os nevrálgicos na hora que precisaram passaram para planos superiores
(t ele t ransport e).

A Pirâmide do Projet o/MS-BR será:
• Um pont o de energia.
• De divulgação sobre uf ologia.
• De cura.
• Será a ligação com as passagens int rat errenas.
• Ela irá gerar um campo elet romagnét ico est acionário (energia
t aquiônica) que at ivará t odas as out ras pirâmides inat ivas do
mundo (ressonará), t erá uma vibração direcionada em nível
mundial.
• Produzirá muit a energia, de t ransmut ação, alquimia, cura rápida,
et c.
• Sua f unção mais import ant e será a t ransmut ação. Na época da
t ransição (2012), a pirâmide est ará sincronizada de t al maneira que
a regeneração das células será quase que inst ant ânea, para que
não se perca o corpo f ísico.
• Será uma réplica das comunicações com os Deuses; com os universos. Comparado-a com
out ras pirâmides, será pequena, mas será a única do planet a que at ivará t odas as out ras,

ist o t erá um dif erencial gigant esco, além do que est á por t rás dela, a presença de
“pessoas” que virão para nos ajudar.
• Terá um museu onde será cont ada a hist ória da Terra at é os dias de hoje.
Sua capacidade t ot al será a part ir de 2012, na inversão dos pólos é que a incidência do
vórt ice de energia em espiral será muit o mais int ensa.
A sincronicidade com as pirâmides incide em uma cert a f orça nas nossas células, onde
t udo que cont ém água, que est eja no campo energét ico das pirâmides, t omará uma f orma
t et raédrica, f orma que sincroniza nosso corpo com o raio sincronizador do cosmo.
A f orma da água não é t et raédrica, mas quando se est á dent ro da sincronicidade
universal; t odas as moléculas de água; viram piramidal.
Foi com esse f ormat o t et raédrico que Jesus conseguiu produzir f enômenos de
t ransf ormar água em vinho, e out ras coisas mais.
Exist em mais 6 pirâmides submersas na areia do desert o, algumas na água e pelo
menos umas 15 pirâmides nas geleiras do pólo nort e, e at é 2012, elas t erão a possibilidade
de serem reat ivadas ainda com o campo ment al.
As Mulheres e as Pirâmides
Na hist ória do Egit o, quem t reinava os sacerdot es, os homens que passavam pela
iniciação; eram as sacerdot isas, pois são as mulheres que dão a vida, que geram um campo
de energia e preparam os sacerdot es para manipularem suas energias e por isso f oram
descriminadas.
Em épocas bíblicas, as pirâmides já exist iam. Moisés est udou e f ez sua iniciação nelas,
Jesus e out ros mais t ambém. Essa iniciação das mulheres guerreiras, das amazonas, das
sacerdot isas, era just ament e para preparar a vinda de Crist o, e promover uma mudança
geral em nível de f reqüência de vibração.
Se as mulheres é que f aziam os homens super deuses, elas t êm muit o mais poder,
equilíbrio e cont role do que os homens. As sacerdot isas ou as “mulheres deusas” vinham
de mundos dist ant es. Desde a época da povoação da Terra a energia das mulheres já t inha
uma incidência muit o f ort e, e agora, na era de aquário – da energia f eminina – é o moment o
das mulheres pot encializarem em 150 vezes mais o seu campo ment al.
Est e conheciment o das t écnicas das sacerdot isas que ut ilizavam para f azer com que
os homens f ossem “deuses” ou “semideuses”, super homens em nível de energia se

perdeu no t empo, principalment e quando f oi queimada a bibliot eca de Alexandria. As
lideranças religiosas e out ras eliminaram t odos os livros e pergaminhos que cont inham as
“receit as milagrosas”, t odas as t écnicas poderosas que pudessem t ornar o homem um ser
mais superior a t udo e sem as guerras e compet ição que exist e hoje por poder e riqueza.
As pirâmides produzem uma energia est acionária e cert as mulheres t êm a capacidade
de f azer com que a energia est acionária da pirâmide t enha a mesma f reqüência do campo
ment al (energia Taquiônica), provocando assim uma propagação universal, com isso t odas
as out ras pirâmides hoje inat ivas recebem uma “carga” de energia t aquiônica e irão vibrar
de uma maneira posit iva para o rest ant e do mundo.
Os Crist ais de Quart zo e sua relação com as Pirâmides
Nosso planet a est á const it uído por mat érias crist alinas como o quart zo que vibra ou
pulsa a um cert o rit mo de ciclos ou bat iment os por segundo. A ionosf era ref let e est es
bat iment os e é af et ada pelo aument o da radiação do Sol. Essas mudanças af et am o
comport ament o da mat éria em geral ao aument ar a vibração da Terra. Os crist ais da
pirâmide est arão em sint onia com o pulsar da galáxia e conseqüent ement e nossas células
que t ambém vibram permanent ement e procuram sincronizar harmonicament e com o novo
rit mo de vibração e procuram um equilíbrio com o planet a produzindo enormes mudanças
em nosso comport ament o. Aceleram o Ser Humano e produzem est ados cada vez mais
acelerados alt erando suas percepções e seus pensament os. Com isso o corpo est á sendo
sincronizado com as vibrações mais rápidas da Terra.
Os crist ais acompanham o pulsar da Terra. A vibração da Terra é a vibração do próprio
crist al.

IX – NOVAS PERSPECTIVAS
O Poder Ocult o
Aqueles que já viveram em granjas ou f azendas, que já as visit aram ou que ainda t êm
conheciment o do seu f uncionament o pelos veículos de comunicação, já sabem “como é a
vida” nest es locais de produção hort i-f rut i-granjeiro ou de produção agro-pecuária. Os
invest iment os que os seus donos – granjeiros e f azendeiros – f azem em suas plant ações e
em suas criações visando o lucro, “aprimorando-as”, para obt er uma maior e uma melhor
produção, são bast ant e visíveis nest e sent ido.
Desde milhões de anos at rás a Terra comparat ivament e se t ornou em escala cósmica
“uma grande f azenda-laborat ório”, quando vem sendo explorada por aqueles que dela
t omaram posse, “invest indo” nela at é os dias de hoje, visando aperf eiçoar por meios

t écnico-cient íf icos os seres vivos que nela vivem, para deles obt erem “lucros”.
Na hist ória da Terra sempre est iveram present es os “cient ist as do espaço” de várias
raças vindos t ambém de várias part es do universo. Mas, f oram principalment e os greys de
uma part e de Órion, que são t ambém conhecidos como “seres negat ivos”, que vêm
acompanhando há mais de quat rocent os milhões de anos at rás a evolução da vida na Terra,
direcionando-a para os seus int eresses. Est es seres inicialment e int erf eriram no DNA de
um ser primit ivo simiesco já exist ent e no planet a, para que ele pudesse sair da f orma
horizont al em que caminhava e começasse a caminhar na f orma eret a e, começasse
t ambém, a desenvolver uma maior caixa craniana que o possibilit asse paralelament e a t er
um cérebro maior, que o capacit asse post eriorment e desenvolver incipient es at it udes
int eligent es.
Port ant o, est es seres ext rat errest res ao longo do t empo f oram cada vez mais
aperf eiçoando est e ser primit ivo originado da Terra. O objet ivo era para que ele pudesse
há mais ou menos há t rezent os mil anos ser t ransf ormado pelos Nef ilin no homo sapiens –
o Adão ou o primeiro ser humano – um ser já int eligent e que carregava em seu organismo
os genes ext rat errest res dos seus criadores e que já possuía t ambém uma consciência,
que o possibilit ava t er a noção “do bem e do mal”.
Port ant o, est e ser humano já não produzia apenas a energia de “emoções densas”
originadas do inst int o primit ivo de um ser irracional. Ele já começava t ambém a const ruir o
inconscient e colet ivo com a energia de emoções mais ref inadas/elaboradas, que já criavam
f ormas-pensament o. Ele f oi se t ornando um ser mais int eressant e para pesquisas e
manipulação.
No livro “Janela Visionária” de Amit Goswami ele escreve: “Embora exist am
abundant es indícios f ósseis de evolução por gradualismo dent ro de uma espécie, não
exist e, na verdade, nenhum regist ro f óssil convincent e de evolução gradual de uma
espécie para a out ra. Nós não encont ramos, por exemplo, uma serie gradat iva de f ósseis
que revele t raços de peixes sendo gradat ivament e subst it uídos por t raços de anf íbios. Os
regist ros f ósseis, ao cont rário, revelam manif est as lacunas na especialização. Com isso,
uma concepção alt ernat iva ganhou proeminência nos últ imos anos. O biólogo Gaylord
Simpson cunhou a expressão evolução quântica – salt os quânt icos – para explicar porque
são escassos, ou inexist ent es, os regist ros das origens de vários grupos de organismo
para os quais, por out ro lado, os indícios f ósseis ilust ram períodos de evolução gradat iva
normal. Nessa mesma linha, os not órios “elos perdidos” ent re grupos, na arvore evolut iva,
podem ser explicados pela evolução quânt ica”. E, ele cont inua: “……exist em dois rit mos
dif erent es, duas escalas de t empo dif erent es, na evolução biológica. Um dos rit mos é
cont inuo e gradual, e acomoda mudanças evolut ivas adapt at ivas durant e uma longa escala

de t empo – t alvez milhões de anos, como se vê dent ro de uma espécie. O out ro rit mo é
rápido e abrupt o, como um sinal de pont uação – como um salt o quânt ico”.
A nosso ver, os salt os quânt icos dent ro da hist ória biológica do planet a Terra que não
são poucos, podem perf eit ament e ser decodif icados como a int erf erência dest es
“cient ist as do espaço” na nat ureza – “deuses” conscient es e et ernos com alt íssima
capacidade criat ivo-selet iva. Port ant o, sempre est iveram present es na hist ória da Terra
poderes ocult os e manipuladores ext rat errest res de alt a capacidade t ecnológica – ent re
out ros, os Nef ilin mais recent ement e em relação à criação dos seres humanos.
Est es seres que podem int eragir com a quart a dimensão são normalment e humanóides
e eles já não “vivem” at relados à noção de “t empo limit ado”, que apenas exist e para os
seres humanos, que o percebem assim, por sent i-lo ainda associado ao espaço – ou à
t erceira dimensão onde vivem.
Est es seres ext rat errest res que são et ernos para o ser humano, se “ocult am” na
quart a dimensão e cont inuam manipulando genet icament e at é hoje “a sua criação” de
acordo com os seus int eresses “nest a sua imensa f azenda-laborat ório” – o planet a Terra.
Os relat os de indivíduos sobre est es seres que “aparecem em seus quart os”, quando
est ão dormindo, vindos de port ais que abrem na t erceira dimensão e os levam para a suas
naves removendo deles part es de seus corpos ou neles implant ando suas t ecnologias, e
muit as vezes deixando neles marcas f ísicas ou a presença de “subst ancias est ranhas”
durant e “est a visit a”. Ret rat am uma int erf erência que é narrada depois por est es
indivíduos como se f osse um sonho muit o real, mas, que o indivíduo/dimensional despert o
já sabe que est e “sonho realidade”, é uma int eração com a quart a dimensão. Ult imament e o
int eresse dest es seres é por indivíduos do grupo sanguíneo O, mais f ácil de serem
genet icament e manipulados/t ransf ormados por eles.
Est es “seres negat ivos” ut ilizam at ualment e seres humanos como seus “veículos
conscient es”
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humanidade em direção aos seus int eresses. A nanot ecnologia e o micro chips são as suas
ult imas invenções de manipulação/seleção nest e sent ido.
O ser humano at ual e comum – planet ário – e mesmo o dimensional não despert o são
uma pot ent e usina geradora de energia emocional e, port ant o, são ant es de t udo “uma rica
f ont e de pesquisa” para est es seres que se ocult am na quart a dimensão.
Quando já t emos nossa energia vibracional at iva f ixada em nosso f ront al, int eragindo
conscient e at ravés do plano ment al, já est amos de cert a f orma prot egidos dest es “seres
negat ivos”, porque já não irradiamos um est ado emocional de sint onia com o que
chamamos de “ast ral” e, principalment e, porque o nosso campo energét ico já est á sendo

guardado/def endido pelos Seres Energét icos e pelos Seres Ult radimensionais, que t êm
ascendência vibrat ória sobre est es seres nocivos, por vibrarem/”viverem” além da quart a
dimensão.
Ent ret ant o, apenas f icaremos livres def init ivament e do “assédio energét ico” dest es
“seres negat ivos”, quando t ransmut armos nosso corpo f ísico para nosso Corpo de Luz,
porque est aremos com Ele vibrando além da quart a dimensão, além da inf luência deles.
Port ant o, mesmo que ascensionemos e f iquemos no plano int ermediário ent re a t erceira e
a quart a dimensão – t ant o no que é chamado de ast ral inf erior quant o no que é chamado de
ast ral superior – sempre f icaremos a mercê dest as criat uras humanóides, porque t eremos
que reencarnar.
Est as “criat uras negat ivas” como não est ão na f reqüência necessária, que sint oniza
com a sut ileza vibrat ória de um Ser Cósmico/Divino – como a dos Seres Energét icos, Seres
Ult radimensionais e Seres da Nat ureza, apenas codif icam como “Clarões” a presença
dest es últ imos quando “passam” pela quart a dimensão, port ant o, não Os ident if icando
sat isf at oriament e em seus Corpos de Luz.
Os Seres Int rat errenos apesar de serem humanóides que t ambém int eragem com a
quart a dimensão e ainda os ext rat errest res de um modo geral, são de sensibilidade e de
comport ament o dif erent es dest as criat uras chamadas de “cient ist as do espaço”. Os
primeiros percebem a presença da Hierarquia Cósmico-Divina e com Ela sint onizam,
enquant o os segundos vêm a Manif est ação apenas ao nível do plasma/mat éria com o f im
de pesquisas.
Foi na região próxima do Iraque – no Orient e Médio – há mais ou menos t rezent os mil
anos at rás, at ravés do Grande Port al por onde “passaram” os Nef ilin, que surgiram as
condições necessárias para que a at ual civilização surgisse e se desenvolvesse. Mas, é
t ambém daquela região, que ao mesmo t empo est á vindo at ualment e o mot ivo, que est á
colocando a humanidade na ant e-sala de viver o seu Moment o Zero. Nest a região de
int enso conf lit o bélico est ão de um lado indivíduos com uma maneira de pensar/agir mais
racional e mais sint onizada ao uso de t ecnologias e, do out ro lado, est ão indivíduos com
uma post ura religiosa/f undament alist a muit o emocional. Est es t ipos de conf ront os
bast ant e radicais que se originam de ment alidades dif erent es ao nível do comport ament o
humano, vêm milhares de anos, const ruindo/vivif icando de um modo geral por t odo o
planet a o inconscient e colet ivo.
As crenças religiosas quase sempre aliment adas pelo medo do “julgament o divino” e
da “não salvação” são int ensas f ont es geradoras de conf lit o/emoção. E, cada segment o
religioso, na sua t ent at iva de religar ao “divino”, buscando-o int ensament e, mas de uma

f orma rit ualíst ica ext erior, sempre buscou a “sua verdade”, mas, não a encont ra, porque a
Verdade ao nível da Hierarquia Cósmico-Divina Se most ra pela percepção da Unicidade e
não no exercício da dualidade, que ainda procura o “posit ivo”, exercit ando o “negat ivo” ao
nível dest as criat uras-deuses criadoras. A hist ória da humanidade é rica em at rocidades
comet idas em nome do ódio e do orgulho religiosos, t ipicament e humano-duais e não
Transcendent e-Divinos.
A energia do medo é a f ont e que aliment a as “f orças ocult as da sombra” e o
inst rument o que elas ut ilizam para cont rolar o ser humano há milhares de anos. Ent ret ant o,
o medo pode nos incomodar emocionalment e mas, nunca int erf erirá em nossa ment e e, o
Eu superior nunca será abalado. Port ant o, o medo em últ ima análise é não sabermos
dialogar com o Eu Superior, é não saber decodif icar a sua Verdade, é não saber int eragir
com a sua Transcendência Divina, que não est á a mercê dest es “seres negat ivos”.
Por det rás de muit as narrações cont idas no Velho Test ament o est á a presença de
seres ext rat errest res como “deuses” ant es e depois do t empo de Abrão – explicando o
porquê de “deuses” quase humanos, que t omam part ido daqueles que t êm a sua genét ica
– dos nef ilin. Esclarece t ambém o porquê de “deuses” que ordenam e auxiliam na mat ança
daqueles que af ront am e agridem os seus “prot egidos” e que f azem t ant a quest ão que a
sua genét ica at ravés da linhagem diret a e mais pura dos pat riarcas bíblicos e dos seus
descendent es f osse preservada, para que pudessem const ruir depois do dilúvio universal a
“Nação/Israel” at ravés de doze t ribos, punindo naquele t empo com a mort e – como uma
“imposição divina” – qualquer t ransgressão nest e sent ido.
Est es “deuses” t ambém gost avam de sent ir o odor da carne sendo assada, quando
part es do corpo de um animal imolado eram of erecidas em sua honra no alt o das
mont anhas em alt ar de pedra. E, t ambém das ruínas maias e ast ecas vêm inf ormações
arqueológicas da presença de “deuses negat ivos” ou ext rat errest res negat ivos de
f isionomia f elina, para os quais lhes era of erecido em t aças pelos sacerdot es o sangue
humano ainda quent e de vit imas sacrif icadas, para ser t alvez absorvido como aliment o na
f orma de plasma.
A hist ória da humanidade é replet a da presença e da at uação dos “seres negat ivos” de
várias raças em t odos os quadrant es da Terra, manipulando/ut ilizando de várias maneiras
os seres humanos, inclusive, para t rabalhos braçais. Ent ret ant o, a presença dest es seres é
rot ulada como crendice, port ant o, encobert a como mit o pelo “véu da conveniência”.
O indivíduo/dimensional est á apenas t emporariament e em corpo humano, porque
ant eriorment e como ser/dimensional f oi incaut o e se deixou aprisionar pela densidade da
t erceira dimensão no planet a Terra, caindo no “alçapão das set e horas” – sint onizado com
energias de f reqüência emocional. A sua Essência é de Origem Cósmico-Divina, apenas o

seu corpo f ísico moment âneo é grosseiro igual ao do ser planet ário e, port ant o, em
princípio não deveria est ar à mercê dest es “seres negat ivos”.
O dimensional conscient e est á com a responsabilidade de despert ar para a sua
Verdadeira Realidade t odos os out ros dimensionais que est ão aprisionados na “Fazenda–
laborat ório Terra”. Nest a sua missão iluminada ele est á sendo auxiliado/prot egido pelos
seus “Irmãos” Seres Ult radimensionais, que em seus Corpos de Luz est ão sendo
supervisionados pelos Seres Energét icos – Seres da Hierarquia da Luz em uma Freqüência
Vibrat ória ainda mais Sut il.
E, como já f oi mencionado em out ra ocasião, o dimensional/Projet o Port al que est ava
na Fazenda Boa Sort e/MS-BR em out ubro de 1999 part icipando do moment o da ent rega da
primeira “placa”, viveu a grandiosidade daquele moment o, que começou a alt erar a
f reqüência ment al de t odos os dimensionais conscient es e inconscient es. E, a part ir
daquela dat a est ava t ambém assegurada a permanência no plano f ísico dos Guardiões dos
Planos Mais Sut is de Vibração e Agent es Condut ores das Mudanças a nível individual e
planet ário, quando começaram aparecer comument e em f ot ograf ias e f ilmagens.
Port ant o, a part ir do dia 10 de out ubro de 1999, em t orno das 4h45min, os Seres da
Hierarquia da Luz – Seres Energét icos, Seres Ult radimensionais e Seres da Nat ureza – já
podiam se expressar na t erceira dimensão junt o aos dimensionais. Eles auxiliam o
dimensional em seu compromisso, para que vibrando em uma nova f reqüência ment al, a
irradie para t odo o planet a, ajudando-o a const ruir uma Nova Consciência, e a t rilhar o
Caminho da Luz em ressonância com o seu Principio Divino, readquirindo o seu Corpo de
Luz – via Transmut ação.
O Dimensional deve seguir o mesmo Caminho da Luz de Jesus de Nazaré – o Crist o –
que conseguiu t ransmut ar/ressuscit ar em seu Corpo Radiant e. O Crist o Jesus, para
t ransmut ar o seu corpo f ísico em Corpo de Luz, ele aprendeu ant es a decodif icar/dominar a
mat éria, “t rilhando” o caminho de sua luz elet romagnét ica. Esse aprendizado era para que
ele pudesse manipulá-la em sua Freqüência Mult ivibracional, ut ilizando-Se das Linhas do
Tempo/Malha Cósmica at ravés da Energia Neut ra do seu Pensament o em ressonância com
a Energia Neut ra do Amor Puro Uno da Manif est ação.
Port ant o, o “Caminho da Luz” é const ruído na “Neut ralidade” pela Energia Neut ra do
Amor Puro Uno da Manif est ação, que o dimensional deve aprender irradiá-La com a sua
Energia Neut ra do Pensament o. Assim, ao caminhar pela Trilha da Luz, o dimensional não
deve se volt ar para o sent ido de sua individualidade/ “ego” – como um ser dual/emocional,
mas,
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Preparando-se para a “Civilização Dourada”
No ano de 2012 – o início do “t empo de at ribulação” – a Terra alcançará o clímax de sua
passagem pelo Cint urão de Fót ons, que com o seu Raio Sincronizador a colocará na Era da
Luz ou na Era Dourada para o inicio da “Civilização Dourada” ou da Sext a Raça que durará
dois mil anos. Port ant o, a humanidade naquele moment o de sua hist ória começará a viver a
sua f ase dourada com a Era da Energia Críst ica, que devemos com ela aprender desde
agora a nos lapidar, para que comecemos a t er consciência da verdade desse moment o em
que já vivemos.
Mas, ant es precisamos nos dispor a vivenciar uma t remenda t ransf ormação int erior,
eliminando a “negat ividade” do nosso inst int o primit ivo, para que possamos nos harmonizar
com as energias ent rant es da Radiação Manásica, que acompanha o Cint urão de Fót ons e
comecemos a incorporar nosso Verdadeiro Corpo – nosso Corpo de Luz. Assim, devemos
lançar f ora as energias que nos ent orpecem e nos escravizam da t erceira dimensão,
sint onizando com as Freqüências Energét icas Superiores do Cint urão de Fót ons. E, est e
salt o quânt ico que est á em vias de acont ecer com a humanidade não é comum e ele
proporcionará t ambém o moment o de t ransição da Terra.
A palavra manásica é derivada de manas, que signif ica ment e. É at ravés da Ment e
Abst rat a, conhecida como Corpo Ment al Superior ou Corpo Causal, que podemos nos ligar à
Font e Suprema e capt ar diret ament e o Conheciment o Universal, de onde vêm as novas
revelações ou aspect os da Verdade Universal à Humanidade.
Na Nova Era ou na Era Dourada a ênf ase será para a Harmonização Divina das
polaridades e será pela int eração dest as duas energias de polaridade, que se originará uma
Nova Consciência mais harmônica de nat urezas f eminina e masculina concomit ant ement e
com a Energia Críst ica ent rant e – corporif icando um “novo” ser humano, t ant o nas
mulheres como nos homens a sua condição de “Homem-Anjo”. Port ant o, ao nível de uma
nova consciência humana t udo que f or discordant e e arcaico será t ransf ormado para que a
Energia Críst ica possa se equilibrar na Nova Terra. Será a era do int uit ivo e do subjet ivo que
virá à t ona. Será a era de t rabalhar mais conscient ement e a dualidade/emoção, com uma
maior percepção de “est ar na ilusão t ridimensional”, para poder t ranscendê-la. Será a era
do Raio Transf ormador, que of erecerá aceit ação para t odas as “Coisas Divinas” e quando
t ambém as energias arcaicas e ant igas que at é ent ão se manif est avam em t udo e em
t odos serão removidas, para que um Mundo Novo possa surgir, junt ament e com um ser
humano novo e pacíf ico.
No ano de 2012 iniciará t ambém o Tempo do “não t empo”, quando a Terra em seu
moment o de t ransição apesar de cont inuar se most rando no espaço-t empo ou no

t ridimensional, já int erage na quart a dimensão, o que provocará “um t empo” ou um período
de at ribulação, quando acont ecerá a separação do joio do t rigo que durará vint e anos.
Nest a ocasião em que pelas Linhas do Tempo o passado se f ará present e para “const ruir”
o f ut uro, t odos que não t ransmut aram serão julgados – t ant o serão julgados “os vivos”,
quant o serão julgados “os mort os”, que do passado “surgirão” das Linhas do Tempo.
E, nest e período de at ribulação que vai at é o ano de 2028, é que o Dimensional
despert o com a sua capacidade de já int eragir conscient ement e com a quart a dimensão, se
most rará de maneira incisiva na realização de seu compromisso, o porquê de sua presença
nest es moment os que de muit a angust ia, se apossarão da humanidade.
Os moment os at uais devem ser vivenciados em prof unda preparação, para que
possamos adquirir mais Luz/inf ormação à medida que decodif icamos at ravés da Alquimia
do Pensament o, alcançando um out ro nível de consciência e f ort aleciment o. E, já nest e
out ro nível de percepção devemos permanecer mais const ant ement e em sint onia com o
nosso Eu Superior – Font e de sensibilidade int uit iva e direcionament o.
Part icularment e, o dimensional conscient e est á ainda sendo ajudado pelos “Seres”
nest a sua preparação ment al-vibrat ória, para que ele possa com a Energia Críst ica que com
ela já int eragiu e já em um out ro nível de consciência-razão “se projet ar” com a sua Energia
de Sublimação – a Energia Viva dos Port ais – além da t erceira dimensão. Ent ret ant o, na
mesma medida em que lhe est á sendo dado, ele est á sendo cobrado – para cont inuar
sendo merecedor da ajuda dos “Seres”.
À medida que t odos os “f enômenos” associados à ent rada da Terra no Cint urão de
Fót ons se int ensif icarem, precipit ando mudanças espirit uais, emocionais e f ísicas
surpreendent es, acont ecerão t ambém cont at os cada vez mais const ant es com os
ext rat errest res, que nos ajudarão em suas mudanças vibrat ório-f ut uras. Ainda, na medida
em que ele f or aproximando do Cint urão de Fót ons, poderemos t er encont ros mais
f reqüent es com as Host es Angelicais.
Nest a escalada de preparação quando acordando para a Verdadeira Realidade,
devemos perceber o que cada um é para o out ro, um Ref erencial Divino e que só junt os
com pensament os iluminados que inspirem ações imant adas pela Energia do Amor Uno,
podem const ruir o Grande Corpo de Energia – e, já como Mensageiros de uma Nova
Consciência comecem a ext rapolar da densidade da mat éria para a Sut ileza da Luz.
Port ant o, chegou o moment o de agruparem aqueles que est ão em uma mesma sint onia,
para que vibrem em uma mesma f reqüência e est abeleçam a sua ident idade vibracional. É o
t empo da colheit a e não o t empo do plant io.
Pelas Linhas do Tempo com a sua Alquimia do Pensament o e inserido no próprio

Tempo, o Dimensional deve exercit ar o seu compromisso sagrado de propagar e divulgar –
não se deixando negat ivament e se limit ar no espaço-t empo com a energia de suas
emoções “perdendo t empo”, quando exercit a “o jogo da dualidade” na t ridimensionalidade.
Port ant o, ele deve se perceber como uma Tocha Divina, Iluminando-se, à medida que
t ambém ilumina.
O Dimensional “exist e” em dois níveis ou em duas f reqüências – a do “eu” que vive na
t erceira dimensão e que est á “a serviço” do out ro Eu – o Eu Superior. O primeiro é que dá
consist ência a sua personalidade e o seu carát er, que são f ormados pelas suas
experiências de encarnado aliment adas de emoções. E, a necessidade do “eu” se iluminar,
que se most ra/”habit a” no cot idiano t erreno do dimensional, pode ser t raduzido como a sua
necessidade de levant ar o “véu de maya”, para que “se veja” que é apenas uma realidade
para o plano em que se experiencia no moment o, com a ilusão da realidade apenas do
denso/concret o ou da mat éria de que ele próprio é f eit o para se emocionar com os cinco
sent idos do seu corpo f ísico – vivenciando a dualidade como ser humano.
O Eu Superior imant a o “eu/”ego” pelo processo int uit ivo para que ele perceba que
acima do plano vibrat ório em que ele “exist e” ou experiencia, vibra/”exist e” uma out ra
Freqüência Energét ica mais Sut il/Iluminada ou uma Realidade mais Verdadeiro-Divina que já
irradia a condição de “É”, sem a necessidade “de est ar” t ant o na individualidade quant o no
emocional, para que a consciência Nela “se perceba que exist e”.
Como já sabemos os Seres Energét icos ou Cósmico-Divinos não t êm emoção e sim
uma consciência expansiva. Eles t êm a noção da dualidade, do que gera a emoção, mas não
a sent em. Eles são Seres Divinos além do plano dimensional. Eles são t ambém conhecidos
como Seres Angelicais e comandam t oda a Hierarquia Cósmica.
O Dimensional despert o já alcançou um det erminado nível de Luz/inf ormação, e sabe
que a “Sua Luz” só se f ará present e cumprindo a sua f inalidade , quando ele “se acender”
propagando as inf ormações que ele já adquiriu e não guardá-las, se f azendo como uma
lâmpada apagada, que possui a condição de iluminar – mas, que só ilumina depois de acesa.
Ele deve ainda est ar suf icient ement e iluminado para poder sempre cont rapor o “Poder da
Sombra”, que se ocult a além da t erceira dimensão e que manipula com nanot ecnologia e
chips aqueles que governam para o seu int eresse – com desarmonia e desamor. Ao
vivenciar suas experiências na t ridimensionalidade t errena, sobret udo, vivenciando-as com
os seus semelhant es, é que ele começa perceber em um “Est ado de Neut ralidade” – mais
angelical e menos emocional – que não só ele é pura Essência Divina como t ambém t odos e
t udo que o cercam. E, quando ent ão mais iluminado ele começa “se ver” mais inserido na
Unidade/no Todo como Ressonância Viva do que ele chama de Deus.

Port ant o, ele já cient e da sua Divindade, deve se preparar para se t ornar um ser com
consciência dimensional, que lhe permit a ingressar conscient ement e na quart a dimensão e
mesmo em out ras dimensões paralelas – mas, quem int erage com a quart a dimensão passa
ant es por um processo de t ransmut ação, t ant o “int erno” quant o “ext erno”.
Quando o corpo e a consciência do indivíduo se “ref ormarem” em luz, será o seu
pensament o que o caract erizará nesse Novo Plano e o seu pensament o sit uado ao nível
et éreo será mais real do que uma ação f ísica. Na quart a dimensão o ser se sit uará ao nível
do et éreo e como uma t ela de t elevisão ele poderá projet ar os seus pensament os, quando
t odos poderão “vê-lo” e “ouvi-lo” e, port ant o, ele será um ser t ot alment e t ransparent e
para t odos e t odos serão t ambém t ransparent es para ele.
Ent ret ant o, mesmo na t erceira dimensão, já int eragindo conscient e com a quart a
dimensão, já podemos “ver” o nosso semelhant e de f orma mais t ransparent e at ravés da
capacidade paranormal de decodif icá-lo – nas Linhas do Tempo – pela f orma/cor de sua
aura, pela “leit ura” de sua f reqüência ment al, pelas inf ormações que os Seres
Ult radimensionais lhe passam e pela “leit ura” de sua “Placa”, ent re out ras decodif icações,
que já ajudam pelo seu sent ido de t ransparência cont er a at ual era de hipocrisia, de
f alsidade, de f ingiment o e de t odos os out ros aspect os emocionais que geram
negat ivament e o carát er humano, que se aliment a da energia emocional – apenas
exercit ada na dualidade das experiências humanas.
Est á começando uma Nova Época de Transparência e de Transcendência pela
Harmonia com a Energia do Amor Puro ou Universal, que é t ambém Uma ou Única e como
Veiculo Energét ico da Manif est ação ext rapola o mundo emocional das experiências
humanas.
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