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“OS ENVIADOS LUZ”  

    “Escuto neste momento o riso alegre de uma criança que traz o frescor da juventude 

feliz.  

    Com seu sorriso ressurge a esperança colorida de viver.  

    A riqueza que a vida gera, naturalmente, brota da luz que traz o raiar do dia.  

    Dias iluminados pelo grande sol que sem descanso rega a Mãe Terra, nutre seu solo 

e faz germinar com o amor de seus filhos.  

    “Deixai vir a mim as criancinhas”, deixai que estes raios de luz, cristalinas, cheguem 

até nossa grande “Mãe Terra”.  

    Deixai que floresçam e deem frutos e povoem este grande “Planeta Azul”.  

    Deixai que a ajuda bem vinda, traga a benevolência tão esperada.  

    Venham e sejam bem vindos nossos irmãos “LUZ”.   

  

  

  

  

 Comunicação: 28/10/2014. 

 Centro Espírita Chico Xavier - Bauru 
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CAPÍTILO 1  

      

    Quando o Plano Divino planeja o nascer de um novo planeta em um sistema, com a 

capacidade natural apropriada para gerar vida, em sequência, surgem as condições 

para acolher os Espíritos que desfrutarão da experiência da materialização.  

    Seja ela, uma experiência principiante ou não, isso quer dizer que o planeta pode 

possibilitar a existência de um “Espírito Primo” ou de um Espírito que já teve em sua 

evolução esta passagem.  

    Dentro do sistema evolutivo do Planeta Terra, foram criados vários períodos, onde o 

homem teve a chance de uma evolução sequencial, onde obteve ajuda constante de 

Espíritos mais maduros, porém, mais experientes, que colaboraram para despertar a 

consciência humana em variados aspectos, como nas ciências da vida, por exemplo, e 

assim aos poucos terem sempre um norte a seguir.  

    A vinda destes seres espirituais a Terra, tinham sempre uma finalidade bem 

delineada aos moldes que se apresentavam, vinham em pequenos números para que 

não fosse perturbada a harmonia e equilíbrio da Humanidade.  

    Eram trazidos conhecimentos que influenciariam positivamente os avanços 

necessários, sempre cumprindo um plano pré-estabelecido pela Espiritualidade.  

    Até então o caminhar vagaroso do homem, não apresentava ameaças à estrutura 

Planetária da Terra e à “COSMO-ENTIDADE”.  

    Ainda se mantinha certa ética espiritual, tudo parecia, dentro de um olhar gentil, que 

os rumos naturais poderiam comandar a Humanidade em caminhos felizes de 

encontro ao Amor Universal.  

    Mas, algo aconteceu que ao invés de uma maturidade espiritual vir à tona com uma 

experiência vivencial, o homem tomou outro espectro de atitudes, desviando-o do 

pensamento fundamental de Sobrevivência Universal, se desviou de seu principal foco.  

    A Espiritualidade, diante destes fatos assustadores, decide em unanimidade mandar 

à Terra seres em estágio avançado de consciência com o intuito de frear estas 

insanidades do homem.  

    Conjuntamente com isto, o espírito encarnado influenciou toda uma cadeia de 

espíritos desencarnados que ainda se mantém ligados à materialidade deste planeta.  

Mesmo com o trabalho unificado das Hierarquias Espirituais designadas a 

acompanhar o desenvolvimento terreno como um todo, não foi possível evitar que 

tudo chegasse a este ponto de declínio.  
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    Com esta atitude serena e amorosa do Plano Divino, envia então ao planeta, em uma 

ação socorrista, Seres Espirituais como são conhecidos e reconhecidos como as “AS 

CRIANÇAS AZUIS”.  

    Vieram começar a preparar a Humanidade para uma emergente mudança.  

    Desceram de planos com evolução da 5ª e 6ª Dimensões para aplainar terreno para 

que a Terra fosse capaz de sintonizar energias mais puras que viriam futuramente.  

    Assim, “CRIANÇAS CRISTAIS” começaram a chegar ao planeta, como programado 

pela Espiritualidade.  

    Este processo está em andamento nestes tempos, as “Crianças Azuis” abriram 

caminhos possibilitando que as “Crianças Cristais” começassem o plano de volta ao 

presente.  

    Lembramos que estes Espíritos vêm das fronteiras da 7ª Dimensão, portanto estão 

desapegados do tempo.  

   Decidem, então, socorrer os Seres Espirituais que povoam a Terra, ao invés de 

seguirem seu caminho evolutivo, mostrando uma escolha de altíssimo nível 

consciencial.  

    A principal missão deste grupo é continuar o trabalho das “Crianças Azuis” que 

iniciaram brilhantemente o “ILUMINAR” da Humanidade, em constante atividade de 

Amor Universal.  

    As “Crianças Cristais”, como o nome induz, são criaturas transparentes, que devem 

ser entendidas como mensageiras do Amor Sublime.  

    Sua inteligência ultrapassa a fronteira racional, liberando o pensamento espiritual 

para contatar a Memória Universal.  

    Trazem consigo todo código de uma linguagem única que transforma o “VIVER” em 

um movimento progressivo na evolução humana.  

    Devem ser ouvidas em um nível diferenciado de consciência pelos Seres Espirituais 

encarnados que continuarão no planeta, seguindo seu curso de ascensão.  

    Estas crianças serão entendidas por aqueles que se permitirem mudar de vibração.     

Caso contrário diminuirão suas chances de continuarem a reencarnar na Terra, 

havendo, portanto, um translado mais intenso de seres em processo semelhante das 

“Crianças Cristais”, vindos de outros orbes para popularizar o planeta.  

    Estes “Pequenos Cristais” são presentes enviados para refletir a “LUZ” que se 

aproxima.  
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PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE SERES ESPIRITUAIS EM NÍVEIS SUPERIORES DE 

EXISTÊNCIA VINDOS DE OUTROS ORBES. 

    Preparam o espaço mais puro que permanece intacto no Núcleo Espiritual de cada 

Ser para receber os feixes de “LUMINISCÊNCIA” que banhará toda “Via Láctea” 

transmutando toda a energia que a envolve neste momento.  

    É chegada a hora, a que foi denominada a este acontecimento cósmico.  

    Muitos postos estão sendo preparados para recepcionar os “AVATARES” que estão a 

caminho, os preparativos já estão em andamento, pois, não poderiam vir com a atual 

vibração do Planeta.    É necessário que a transmutação seja lenta, mas, contínua para 

que o portal não se feche.  

    Este grande portal está próximo de se abrir por completo, possibilitando a 

aproximação de gigantescas estruturas luminosas que transportam Seres Espirituais 

“LUZ”, estes serão os novos Avatares do Planeta.  

    Postos estão sendo desenvolvidos para que estas estruturas se acoplem gentilmente 

e estes Seres “LUZ” sejam recebidos e acomodados sutilmente e aguardem que tudo 

esteja devidamente preparado.  

    Os Seres Cristais são os que estão encabeçando todo este processo de 

transformação.  
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    Aos poucos vamos descrevendo a situação de mudanças em toda a esfera sutil do 

Planeta.    Localizaremos postos em processo de serem receptores destas enormes 

“NAVES LUZ” vindas de um plano não conhecido pelo Homem.  

    As sedes serão espalhadas estrategicamente, em locais onde os portais físicos 

estarão em atividade pela Espiritualidade Intraterrena.  

    Os Seres Espirituais Intraterrenos trabalham intensamente na preparação destes 

portais para possibilitar a junção da “BASE MÃE” à estrutura da superfície, criando um 

elo intensificador de energia.  

    Com a descida da “BASE MÃE” e devidamente posicionada, as “NAVES LUZ” poderão 

transpor o limite dimensional que as separa do Planeta Físico, concluindo a junção e 

tornando todas as estruturas, ou seja, a estrutura apoio energético intraterrena com a 

“NAVE LUZ”, em uma única edificação.  

    Os “SERES LUZ” passarão por adaptações e tratamentos da materialidade sutil até 

poderem se manifestar em corpo físico transmutado para 6ª dimensão.   

Este trabalho prévio, que já tem o seu início, sustentará esta nova geração terrena 

em um futuro promissor e tão esperado, e junto com eles as “CRIANÇAS AZUIS”, as 

“CRIANÇAS CRISTAIS” e os SERES ESPIRITUAIS EM ASCENSÃO DA TERRA, ou seja, 

aqueles que conseguirem a real transformação.      

Participarão efetivamente da grande TRANSMUTAÇÃO PLANETÁRIA E CÓSMICA 

UNIVERSAL.  
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CAPÍTULO 2  

 

    Falaremos agora de um educandário em particular, do qual estamos intimamente 

ligados por intermédio desta médium em serviço.  

    Foi criado em princípio, um espaço nos moldes terrenos, chamado “EDUCANDÁRIO”, 

no plano astral acima do “EDIFÍCIO MATERIALIZADO” nome que será resguardado, 

abrangendo uma área quadrada energética muito extensa.  

    Este posto tem sido usado para acolher Seres que se desligam de seus corpos físicos 

ainda com aparência infantil, e tem recebido o auxilio e a assistência de uma 

Hierarquia Espiritual com afinidades familiares de seres ainda encarnados que prestam 

serviços a comunidade local desta região.  

    Este posto está se preparando para ser desativado, dando lugar, a uma das “BASES 

MÃE” designadas a estruturar a chegada da “NAVE LUZ”.  

    Este processo está sendo gradual levando em conta, que estes Seres que 

desencarnam no momento, ainda estão sendo acolhidos e terão de ser transportados 

para outros postos de equivalente vibração, como vem sendo feito há algum tempo.  

    Algumas alas já estão desativadas e sua estrutura energética está sendo adaptada 

para a nova sede que se forma no local escolhido para o portal principal no pátio 

central do prédio, área que recebe todo o impacto de energias que são totalmente 

aproveitadas na construção do portal.  

    A “BASE MÃE” ocupará quatro vezes mais a área atual, contando inclusive com a 

MARGEM PROTETORA que foi a primeira a se posicionar, antes mesmo do portal ser 

ativado.  

    Toda segurança é pouco, pois, ainda estamos à mercê de baixas vibrações e não 

podemos colocar em risco este trabalho que embasa o futuro do Planeta Terra.  

    O empenho na unificação das Hierarquias Espirituais é intenso, a responsabilidade e 

comprometimento total.  

    Temos a missão de proporcionar a condição perfeita da acoplagem da “NAVE LUZ”.  

Este trabalho está sendo executado em todo o Planeta, por isso iniciamos com o 

“PROJETO VIDA” para que pudessem entender todo o processo evolutivo que o 

“PLANETA AZUL” intensifica agora.  

    “O EDIFICAR DESTA ESTRUTURA LUZ ESTÁ INICIADO.”  

    “TODA ESTA ENERGIA A DISPOSIÇÃO NESTE PROJETO GRANDIOSO QUE TEM COMO 

SEDE ESTAS ESTRUTURAS ESPALHADAS PELO GLOBO.”  
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“EDIFÍCIO MATERIALIZADO” 

    Muito antes da materialização desta entidade, foi formado um conselho na Esfera 

Espiritual, que daria todo suporte para a concretização do projeto inicial do 

“Educandário”.  

FRATERNIDADE 

INTERDIMENSIONAL  

PROVEDORA E  

SISTEMATIZADA  

    Fraternidade porque é formada por seres espirituais conjugados, aqueles que nunca 

se separam, agregando toda estrutura presente.  

    Embora estejam localizados, energeticamente, em pontos diferentes do Universo, 

mantem-se coesos e unânimes em direcionar o trabalho de manter todo processo dos 

espíritos presentes, no aprendizado consciente e preparando-os para as próximas 

encarnações.   

    Estamos falando sobre o Educandário, que tem como missão acolher espíritos que 

permanecem com a aparência perespirídica infantil, principalmente, na primeira fase 

de sua criação, que contava com espíritos afins, semelhanças familiares e vivências 

passadas em conjunto na terra, como trabalhadores no plano sutil situado acima do 

edifício físico.  

     Fraternidade, também assim chamada, porque é um trabalho desenvolvido em dois 

planos, astral e físico, onde um interage com o outro, naturalmente, sem que as ações 

sejam percebidas diretamente.  

Mesmo que o plano astral, onde é instalado o “Centro de Comunicação” entre os 

dois planos, não seja literalmente conhecido por aqueles que trabalham no 

operacional do plano material, estas trocas de informações acontecem a todo tempo, 

principalmente, por aqueles que participando desta entidade, desenvolvem a 

sensibilidade extrassensorial.  

    Para alguns com o senso mais aguçado e afinado com a Espiritualidade Maior, 

recebem doses elevadas de estímulo, para que o trabalho não pare, mesmo quando o 

prédio está fechado.  

    O auxilio as crianças e seus familiares, é intensificado neste período, pois, estão fora 

do “domínio energético do espaço físico da entidade”.  
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    A Comunidade Espiritual está atenta, alerta aos sinais de perigo que são emitidos do 

local, onde Espíritos, adaptados a atmosfera terrena, servem de mantenedores da paz 

e harmonia do lugar.  

    Ficam constantemente envolvidos na missão de proteger os adolescentes de 

quaisquer ataques que possa interferir negativamente no centro de energia corpórea, 

afetando, assim, diretamente o psicológico e como consequência o sistema 

comportamental.  

    A Comunidade Espiritual, tanto apoia a entidade material como executa suas 

funções no plano astral.  

    Interdimensional porque é preciso uma comunicação constante com outras 

comunidades do mesmo porte, espalhadas pelo planeta. Alguns traslados são feitos, 

de vez em quando, para ajudar tanto no processo evolutivo como no processo 

particular reencarnatório dos Espíritos.  

    Outros Educandários coexistem e é um trabalho conjunto.  

    Estão trabalhando na liberação de muitos espíritos, em sua maioria são assistidos 

pela Hierarquia Intraterrena, por vezes, necessário é que sejam enviados de outros 

centros educacionais, espíritos que ajudem na evolução destes.  

    Os espíritos (encarnados) que frequentam o edifício no plano físico hoje foram 

designados para aí estarem. As dificuldades sociais, familiares e financeiras, que a 

maioria apresenta, não recebendo esta ação socorrista, poucas chances terão de 

sobrevivência, diante do cenário terrestre onde claramente mostra que: “quem não 

tem, não é”.  

    São variados níveis de evolução não ultrapassando uma média, o pouco que for 

obtido como resultado possibilitando uma melhora em suas existências, já será muito, 

comparado aos esforços dos planos astral e físico.  

O entrelaçar de diferentes espaços para reencarnar aceleram o desenvolvimento 

individual de cada ser espiritual encarnado.  

    Provedora porque além de criar esta magnífica oportunidade, possibilita várias 

situações de acolhimento, mesmo quando o órgão acolhedor no plano físico não pode 

por motivos legislativos terrenos assumir tal compromisso com determinado caso, a 

providência divina é provedora do auxilio a estes entes emanando doses fluídicas de 

iluminação para que amenize o sofrimento. Mesmo que por algum motivo a criança 

não seja admitida na entidade, ela é assistida pela Espiritualidade.  

    A compaixão é o cerne que move esta engrenagem visível e invisível, tendo o seu 

eixo na Hierarquia Intraterrena e sua projeção futura, em uma hierarquia sublime que 

ajudará a ancorar as “Crianças Luz”, que em um futuro próximo habitarão este planeta.  
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    Sistematizada porque é um movimento organizado, planejado e embasado em 

sabedoria pura. Completamente equilibrado com o pulsar cósmico.  

    Mesmo quando a Entidade passa por momentos de “desalinho” não significa que o 

empenho é diminuído.  

    Não podemos nos esquecer de que neste plano se sofre a ação do tempo/espaço, 

que de certo modo, freia a evolução de todo um sistema. A ilusão de que fazemos 

muito enquanto encarnados, nos cega para a infinita visão do resplandecer espiritual.  

    Dificuldades são vistas com outro foco pelo plano espiritual, não é motivo para 

desânimo.  

    A principal fonte que alimenta todo o sistema é o amor incondicional encontrado no 

centro do ser espiritual contido em cada um.  

    Como podem ver, mesmo que o plano físico trabalhe na ignorância da existência do 

plano astral, as Hierarquias Espirituais são portadoras de mecanismos que favorecem o 

acesso, mesmo que inconsciente, a cada colaborador, na dose certa de cada 

percepção.  

    Todos estes seres espirituais encarnados que aceitaram espiritualmente o desafio de 

ajudar na promoção de seres espirituais em declínio social, como cidadãos comuns, 

dentro de uma sociedade soberba, conseguiram plantar uma semente de amor, que 

germina nos parâmetros da simplicidade.  

    Sem necessitar de grande aparato, montaram estruturas que neste tempo 

permanecem em pé.  

Sempre no âmago profundo acreditaram em suas missões. Reencarnarão, e quiçá lhe 

permitam a vida agraciada, ver as flores e frutos de árvores plantadas em existências 

anteriores a esta.  

    Presentes são dados pela Divina Presença a alguns poucos, que não se esquecem de 

suas tarefas, comprometidas antes de virem ao mundo.  

    Como estes homens, muitos vieram não como santos, ou com a pretensão de serem 

homens perfeitos, mas, como cidadãos com a “competência de amar”.  
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CAPÍTULO 3  

  

    Voltemos nossa atenção para a formação estrutural da “BASE MÃE”.  

    Imaginem algo como uma abóbada, na posição invertida, ou seja, voltada para cima, 

no topo da estrutura circular uma base limitando, sutilmente, a construção que 

estreita uma parede feita de fios dourados, afunilando até formar um canal central 

extenso que faz a ligação, atravessando todas as camadas da atmosfera, coligando-se 

com a entrada localizada no corpo físico terreno, situada na área central do edifício 

construído, como foi identificada.  

    Este portal possibilita a comunicação com o mundo Espiritual Intraterreno.  

    Os construtores desta estrutura são convocados, por grupos, e se revezam a cada 

nível semimaterializado, nos estágios proporcionais de vibração. Alguns deles, também 

fizeram parte das construções sólidas das pirâmides espalhadas pelo globo terrestre. 

Estes grupos adquiriram grandes habilidades de transmutar materiais mais sólidos, e 

manipulam as estruturas moleculares, tornando-as muito maleáveis.  

    Cabe a pergunta: “Mas, esta estrutura que está sendo construída, não é de uma 

sutileza maior que a do plano astral? ” 

    Respondemos que sim!  

    A energia que sustentará toda esta base terá que ser contida dentro de uma espécie 

de armadura semimaterial, para que possam ser desenvolvidos todos os 

compartimentos que, de certa forma, vão reter os “Espíritos Luz” em cápsulas 

individuais mantendo a integridade, o equilíbrio e a sua luminiscência inalterada, até 

que consigam adaptar-se a atmosfera astral do planeta, que estará modificada do seu 

atual momento.  

    Portanto, este processo apenas está começando, muitas etapas vão se seguir até que 

todo o trabalho de estruturação esteja terminado.  

    Estes seres só poderão tomar um corpo físico e habitar o planeta terra, no momento 

em que este passe para a 5ª Dimensão, no final do ciclo desta, eles poderão 

permanecer por mais tempo em suas existências, sofrendo assim, uma espécie de 

adequação em todos os níveis da existência.   

    Isto significa que, no princípio de sua aproximação terão manifestações de curto 

espaço de tempo na superfície. Terão que se acostumar com seus “Espíritos de Luz” 

em um corpo limitado por camadas densas, e estruturas atômicas das quais têm 

inscritas em suas memórias espirituais. Terão que reconhecê-las, ordenando ao 

cérebro sutil, ou seja, sua inteligência não palpável, a organizar sua estrutura 

molecular alcançando, assim, o plano físico. Havendo esta identificação entre todos os 
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corpos, tornará mais fácil sua permanência neste planeta, consumando suas 

existências na 6ª Dimensão.   

    A “Base Mãe” pode ser comparada a uma imensa cidade flutuante. Acolherá 

milhares de “Espíritos Luz”. Existem várias estruturas desta natureza sendo construídas 

atualmente. Começaremos a mapeá-las e em breve poderemos revelar os locais de 

origem.  

    Nesta cidade em especial, temos outro local de apoio, que serve como um filtro, 

protegendo com uma energia desconhecida por vós, este núcleo de qualquer 

influência não qualificada.  

    Teremos em breve a chance de posicioná-los a respeito disto.  

“O trabalho da médium está sendo protegido, o local físico é guardado por Seres 

Espirituais que tem o devido preparo para assegurar que, quando o espírito dela se 

desdobra até a plataforma que permite a comunicação com os variados grupos 

espirituais envolvidos neste trabalho, seja feito de maneira 100% segura para o 

equilíbrio no regresso ao ambiente físico. Seu desdobramento é rápido, está habituada 

e em sintonia, e seu regresso da mesma forma é muito eficaz.  

Não há nenhuma ameaça, até o presente momento, em continuarmos este trabalho, 

forças contrárias não conseguem ultrapassar a barreira que é levantada desde o centro 

da terra até o campo além do astral.  

Desta forma, conseguimos ter o controle do começo ao fim das reuniões.  

VAJSHJY  

14ª DIMENSÃO”  

  

  

    Toda estrutura será formada por sedes, ao todo sete, que se subdividirão em 

quatorze setores, e estes, cada um em vinte e uma sessões. Cada uma trabalhará sub 

os comandos designados.  

    Explicaremos melhor como funcionará esta hierarquia que estará subordinada a 

diretrizes que virão da base central instalada na 18ª Dimensão. Desta base sairá à 

liberação dos Seres Espirituais Luz que estão instalados na 14ª Dimensão aguardando o 

oportuno momento da partida para a “Grande Viagem”.  
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 “BASES MÃE” ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS POR TODO GLOBO, NO PLANO 

ASTRAL, PARA A RECEPÇÃO DOS “SERES ESPIRITUAIS LUZ”.  

GERAÇÃO “LUZ”!  
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    Misturar-se-ão com aqueles Espíritos que continuam sua jornada evolutiva no 

planeta Terra. A luz alcançará a todos, transcendendo toda criatura, pacificando toda 

manifestação. Os ideais comuns a todos construindo uma grande rede pelo Universo, 

mensageiros com livre acesso permutando informações valiosas para o 

autodesenvolvimento com o objetivo coletivo.  

    Os seres de Luz que estão iniciando sua viagem com destino a Terra serão 

transportados em cápsulas ovoides individuais, atravessando as dimensões protegidos 

por energias mutantes.  

    Estas energias mutantes vão se adaptando a cada dimensão regressa, sendo que o 

Espírito Luz contido na cápsula não tem contato com a atmosfera externa. São 

mantidos totalmente protegidos até a passagem da 8ª para 7ª Dimensão, onde 

começam um processo acelerado de adaptação, ainda mantidos encapsulados, pois, 

entram em frequência muito distinta de seu habitat da 14ª Dimensão, sem contar que 

passam a existir no espaço.  

    Serão mantidos ainda no “ovo” até que cheguem as sedes que vão intermediar sua 

acomodação definitiva na 6ª Dimensão, instalando-se primeiramente nos setores e 

passando para as sessões, até que finalmente sejam acomodados no futuro plano sutil 

da Terra, onde aguardarão sua descida final ao planeta.  

    Enquanto isto não acontece, os Planos Hierárquicos que estão próximos e integrados 

no processo evolutivo planetário preparam-se para que toda a estrutura esteja, em 

tempo determinado, pronta para recebê-los.   

    Todo trâmite deste planejamento foi previamente traçado por hierarquias de 

suporte socorrista, pela necessidade que vem se apresentando há algum tempo, pelo 

comportamento humano, não deixando dúvidas de que seria indispensável à 

intervenção dos Espíritos mais esclarecidos, para evitar um autoextermínio, 

providencia esta que esperávamos não ser tomada, com a expectativa de que a 

Consciência Humana pudesse tomar as rédeas do pensamento, evitando o 

desencadeamento deste trágico futuro que se apresenta.  

    Assim sendo, toda atitude de reorientação da postura do Homem, será dada com a 

ajuda de seres espirituais que se prontificaram em voltar a existir no espaço/tempo, na 

intenção solidária com a clareza da “Luz”.  

    O Comandante em Chefe, o Governador do Planeta ”JESUS” está ampliando seu 

comando por uma extensão abrangente, onde coordenará toda migração deste 

planeta para outros orbes, com o cuidado de enviá-los a mundos com vibrações 

compatíveis para que não seja permitido nenhum tipo de impacto negativo nesta 

transferência.  



 

 

16  

  

 

NAVE DE RESGATE PARA TRANSLADO DE ESPÍRITOS DA TERRA PARA OUTROS ORBES. 

 

    Assim será finalizada uma etapa de evolução permitindo que outra se inicie com 

uma direção mais assertiva na ascensão.  

    Os que na Terra ficarem terão a chance de participar de um evento espetacular, 

grandioso e transcendental.  

    Seus Espíritos terão em suas memórias esta participação e ficará guardado para a 

eternidade.  

    A Luz fará germinar uma Humanidade solidária, harmoniosa, generosa, não dando 

espaço para vibrações não qualificadas, protegendo a grande Mãe Terra.  

    A preparação de transformação do plano astral da Terra, na atual situação, passa por 

modificações radicais. No mesmo tempo que tem áreas com processos mais primitivos 

de recuperação perispiritual de seres espirituais que desencarnam, tem movimentos 

avançadíssimos acontecendo ao mesmo tempo.  

    Toda transição é marcada por caminhos que vão sendo elaborados 

simultaneamente, até que todo plano seja concluído. A mudança é setorizada para que 

não confunda as áreas de trabalho.  
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    É sabido que após o desencarne o espírito é atendido conforme o grau de evolução 

atingido por ele em suas existências, os locais de acolhimento são variados e 

compatíveis com sua vibração.   

    Com o movimento atual, e com a desativação de áreas de atendimento nas cidades 

do plano astral, estão recebendo um atendimento diferenciado, sendo transferidos 

para planos astrais equivalentes ao da Terra, para outros planetas.  

    Os trabalhadores destas cidades também estão sendo transferidos, podendo optar 

se seguem para outros planetas continuando o mesmo trabalho, ou mudam para 

outros setores mais avançados dependendo do grau evolutivo atingido por eles.  

    Com toda esta reciclagem energética, e mudanças na estrutura operacional, é fato, 

que outros seres espirituais de dimensões acima venham cooperar e muitos sejam 

designados a participar efetivamente de todo processo permanecendo por aqui por 

um longo período.  

    O formato futuro do plano sutil sofrerá varias modificações para assegurar o êxito de 

toda a operação.  

Toda vez que acontece uma “chamada” para sair da estagnação, surgem situações 

impactantes, isto é natural, porque tendo o Homem de sair da zona de conforto, é 

forçado a reavaliar toda a existência. Se o movimento interno é voluntário o 

sofrimento é menor, pois, aceita com resignação.  Ao contrário, se o movimento for 

por motivos externos a sua vontade, o sofrimento é intensificado porque se sente 

pressionado a entender coisas e fatos irreversíveis, e ainda compreender uma nova 

situação que se apresenta.  

    Compreendemos a aflição Humana, as emoções que se confundem com 

sentimentos, que se confundem com a razão.   

    Sentimos a necessidade de trazer a vós o anuncio destas mudanças, mas, também 

trazer um conforto que abrange a tomada da consciência para uma nova era. Na 

medida em que aceitem, as informações chegarão cada vez mais claras e objetivas, 

para não tornar esta ação uma desorganização generalizada de conceitos.   

    A desintegração destas ideias plasmadas acontecerá gradativamente, com a chegada 

cada vez mais acelerada desta nova Geração Luz que se aproxima.   

    Confortem-se um ao outro, transmitam seu amor, mesmo que a linguagem não seja 

entendida, faça cada qual a sua parte. O pequeno se torna grande quando tem 

atitudes generosas, só assim podemos modificar o status carimbado no “DNA” 

Perispiritual e aos poucos alterar esta frequência que impede a visão ampla da 

serenidade Espiritual.  

    Toda a Hierarquia que colabora com a organização das “Bases Mães”, trabalham 

incessantemente, no esforço que permite a perfeição.   
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    Como esclarecemos primeiro está sendo providenciado o sistema que protege a 

edificação, após este passo, uma espessa camada energética que serve como parede 

divisória, entre o ambiente externo e o ambiente interno que será o esteio dos 

compartimentos que acolherão os seres Luz em suas cápsulas ovoides, e no centro 

haverá uma grande câmara com todo o sistema organizacional e semimaterial com 

mecanismos que possibilitam a alimentação fluídica diferenciada, trazida de 

dimensões superiores e devidamente adaptada para ser distribuída, como uma chama 

de luz, uma “Estrela Central” suspensa no coração da “Base Mãe”.  

    Ao redor desta imensa estrela formam-se arenas circulares onde os Mestres 

Hierárquicos governarão todo o sistema instalado.  

Internamente, nos corredores da estrutura edificada, serão introduzidos 

mecanismos de acoplagem para as cápsulas ovoides, onde descansarão e aguardarão o 

momento de iniciar seu movimento de libertação do invólucro.   

    Como é possível observar, tudo é muito meticuloso, fundamentado na certeza 

segura de que nada interferirá neste processo, assegurando a confiança que estes 

Seres de Luz depositaram na Espiritualidade Maior. Confiaram suas existências 

espirituais nesta missão iluminada para consagrar o avanço da Humanidade, evitando 

o caos de várias gerações, restabelecendo o equilíbrio do planeta, respeitando a 

Natureza, respeitando o Universo.   

    Infinito é o caminhar, cada estágio, por mais longo que pareça, em dimensões 

futuras onde o tempo e espaço não mais existem, é como um milésimo de segundo 

cósmico. Tempo este, o “Tempo Cósmico”, desconhecido por vós, mas, usado como 

referência pela Espiritualidade Maior para acompanhar os acontecimentos do plano 

terreno.  

    Esta “Referência Temporal Cósmica” auxilia no sistema de comunicação entre várias 

dimensões onde o tempo da terra não pode ser usado, pois, é formado e depende do 

“Sistema Solar” de que é parte.   Esta contagem só é válida dentro deste sistema, para 

o cosmo existe outro parâmetro que facilita situar as fases evolutivas da Humanidade.   

    O sistema de que a Terra faz parte é único e exclusivo, quando saímos deste sistema 

solar aonde planetas tem suas órbitas sincronizadas, esta contagem de referência é 

diferente. Cada sistema tem uma referência particular, pois se movimentam em 

velocidades diferentes.  

    Por hora este dado serve para elucidar o porquê cada coisa age em intensidade e 

força diferenciada. Todo o Universo é muito particular, o microcosmo e o macrocosmo 

tem importância equivalente por ser ambos o todo.  

    Quando os Espíritos Luz começam sua descida ao passado, protegidos em suas 

cápsulas “ovoides” ocorrem, um tipo de regressão, de informações contidas em suas 

memórias. Este processo, embora seja natural, despende muita energia, precisando 
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haver uma reposição constante de fluídos específicos, quando atravessam a fronteira 

da 8ª para a 7ª Dimensão, onde começarão as lembranças gradativamente, vindas da 

Consciência Cósmica, do coletivo Universal.  

    Para aqueles que, vem da pureza, como sua primeira experiência existencial nesta 

missão, colhem dados referenciais para que possam entender particularidades da 

matéria, atômicas assim por dizer.  

Para os outros, que tiveram existências materiais, e participaram de algum processo 

evolutivo em particular, já podem obter estes dados em sua própria memória 

espiritual.  

    É necessário, contudo, que ambos partilhem da Memória Espiritual Cósmica e 

dividam também suas experiências, para contribuir com o êxito desta missão.   

    Com o entrelaçar de informações, a comunicação entre eles é quase constante, 

mesmo estando em cápsulas individuais. Durante o percurso haverá momentos onde 

esta comunicação silenciará para que interiorizem os aspectos mais ricos deste 

conhecimento.  

    Entrarão em estado neutro, em paz, unificados na sensação de harmonia e completo 

equilíbrio.   

    Fluídos Luminiscentes os rodearão girando em órbita ao redor de seus Espíritos, 

permitindo que a criação dos seus sete corpos comece a acontecer, um a um em 

ordem decrescente juntamente com seus centros de força, os principais primeiro e 

logo em seguida centros de força independentes que garantirão a chegada dos fluídos 

específicos que suprirão a formação atômica de todos os envoltórios que formarão seu 

“CORPO”.  

    Este processo é completamente diferente, pois é construído para esta missão, 

percorrendo um caminho mais curto, evitando gastar muito tempo em múltiplas 

existências para formarem esta estrutura corpórea.   

    São 21 centros de força paralelos, cada qual com particularidade muito definida, que 

os acompanharão por toda existência no Cosmo Baixo. De outro modo não 

suportariam tal façanha, a vibração incompatível e primária os consumiria.  

    Com estes dados podemos dizer que o Espírito Luz, quando assumir suas existências 

na Terra, terá 7 + 21 centros de força, que coabitarão seus sete corpos. O potencial de 

sua percepção se multiplicará, para a referência de hoje, eles terão superpoderes, pois 

usarão 80% da capacidade cerebral, em alguns Avatares chegando a 100% da 

capacidade.  

    Isto contribuirá para um avanço espetacular possibilitando que o Planeta tenha 

estrutura para se instalar na 9ª Dimensão. Esta alavanca será dada, embora, o 

Universo não conte com o tempo, tem suas particularidades que devem ser 
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respeitadas para permanecer em equilíbrio. Por mais que a Espiritualidade Maior 

prorrogue sua interferência no desenvolvimento Humano, é sabido que é inevitável.  

    O Planeta tem seus reclamos e reações quando sofre abusos de suas “Células 

Homem”, grita e faz ecoar pelo cosmo um pedido de socorro ouvido por todas as 

esferas. Seria impossível ignorar esta súplica, que paira por entre dimensões, ao longo 

se dissipando, chegando aos confins. Compreendam tais medidas da natureza para 

reverter processos de destruição.  

    “Homem” faça isto também consigo mesmo revertendo esta ordem interior de 

autopunição, autoflagelo, para que sua alma engrandeça esta existência se 

estendendo para outras vindouras. Permitam-se participar deste movimento de 

transformação Planetária e Cósmica.  

    Aqueles que vivenciarem existências com os Espíritos de Luz conhecerão a Verdade.  

    Em pequenas doses, será estimulada a ascendência, em níveis vibracionais que 

transmutarão velhos padrões instalados a milênios de existências.  

    O salto será proporcional à vontade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21  

  

CAPÍTULO 4 
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    Voltemos nossa atenção aos vários processos que são utilizados nestas comunicações 

para a execução deste compêndio. 

    O primeiro passo preparatório é a “SINTONIA GROSSA”, que consiste no arranjo das 

moléculas do corpo mais denso daquele que será o condutor de tais informações. As 

moléculas são organizadas de uma maneira específica, sendo estufadas com mais 

oxigênio do que o normal estável de um corpo sólido, possibilitando assim, que fluídos 

cheguem com mais facilidade nos centros atômicos, viabilizando os disparos 

ondulatórios, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro, fazendo com que 

estas vibrações transitem pelo espaço sem dificuldade de desdobramento. 

    Quando se percebe este corpo denso totalmente condicionado em tal situação, 

inicia-se o segundo passo preparatório que podemos chamar de “SINTONIA DE 

ELEVAÇÃO”, que consiste em organizar os cinco Corpos Sutis – Perispírito, que 

sustentarão o corpo denso, para que o Espírito transite em zonas neutras para que os 

contatos se façam com segurança e protegidos se interferências na sua tradução da 

Linguagem Universal para o entendimento terreno. 

    A equiparação dos cinco corpos ocorre depois que todos passem por um processo 

individual de “MANUTENÇÃO ENERGÉTICA”, sistema este que renova toda energia 

fluídica, construindo uma proteção ao redor, para evitar que uma constituição corpórea 

sutil interfira na outra, durante e após o processo de comunicação. 

    Esta equanimidade energética acontece rapidamente, intensificando o poder de 

sustentação do corpo físico denso e fortalece o fio de ligação entre todos os sete 

corpos. 

    Quando tudo está alinhado e em perfeita harmonia, com a ajuda efetiva e obrigatória 

da Espiritualidade que está designada para esta tarefa, o “Sétimo Corpo”, o “Espírito da 

Médium”, é escoltado para uma “Zona Neutra” localizada em dimensão paralela, onde 

tudo está preparado e a espera para que se iniciem os variados tipos de comunicação. 

    A respeito das reações corpóreas da Médium, aparentemente são iguais, é quase que 

imperceptível, as alterações são muito sutis. Há pessoas que até colocariam em duvida 

quanto à veracidade da comunicação pela não aparência visual de todo o processo. 

    Quanto mais alto o nível vibracional de uma comunicação, menos será percebido 

pelo olhar material, mas, mais será sentido pela visão espiritual. 

    O médium quando atinge tais níveis de frequência, passa a vivenciar constantes 

mudanças tanto existenciais, que envolvem fortemente a atuação comportamental, 

como mudanças constantes na sua constituição atômica. Pois seu corpo material é o 

reflexo do Espírito. 

    Na maioria das vezes o sentir destas transformações chega a ser desagradável, 

pois, a força motriz é o conhecimento da verdade em tempo e espaço que não são 

compatíveis com esta vibração local da existência atual do Médium. Este poderia ser 
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considerado um fator negativo, se não fosse uma transição maravilhosa em existência 

material, acontecendo de fato um reconhecimento da evolução espiritual. 

    Mesmo sendo um processo doloroso para o padrão consciencial terreno, é de grande 

avanço, pois desta forma as mensagens do alto podem chegar a este plano, 

colaborando no caminhar crescente da Humanidade.  

    A Médium em questão optando por fazer emergir este trabalho segue 

conscientizando sua “Alma Personalidade” a continuar em frente, mesmo que 

penosamente tenha que lidar com estes conflitos que surgem por estar manifestada na 

matéria.  

    O Espírito estando devidamente ancorado, pode agora iniciar variadas experiências 

extravibracionais.  

 

 

 Pausa: neste momento houve uma pausa na comunicação por meses, pois o 

local onde era feito o trabalho, não estava mais disponível. A Espiritualidade 

pediu para colocar estas duas comunicações que foram feitas neste intervalo 

até o recomeço. 

 

Em relação ao livro “OS ENVIADOS LUZ” 

Mensagem em 24/07/2015 (Logo após meu (Val) afastamento do local das 

comunicações, na tentativa de continuar a psicografia em outro lugar). 

Tem muita interferência, não é seguro, o lugar está sendo providenciado e em breve 

poderemos continuar não se sinta só, estamos aguardando o local ser determinado, 

calma. 

Seremos breve para te resguardar. Sinta felicidade, pois tudo está caminhando. Vai ser 

rápido agora, sabe que o lugar está reservado para você em um futuro próximo. 

Tudo dará certo, na nossa perspectiva tudo corre para o objetivo. 

“Muitos centros usufruirão destes ensinamentos.” 

Terminaremos a nossa comunicação em prol da sua segurança. 

HAYKON  
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Mensagem em 06/09/2016 (Dia do meu retorno para psicografia, para continuar o 

trabalho do livro). 

Seja bem-vinda! 

O tempo somente reflete segundos cósmicos, portanto, este afastamento, vemos como 

um ato positivo diante do que te espera. 

Vamos sintonizar toda sua energia, prepará-la para um novo trabalho, que seguirá 

juntamente com o livro iniciado “Os Enviados Luz”, foi autorizada a mudança do nome 

que será mais abrangente para todo o globo terrestre. 

O novo trabalho será continuação do primeiro, “Projeto Vida II” mais aprofundado, por 

isto precisávamos que você amadurecesse para assimilar tais informações. 

Já tens uma vaga ideia do que será, está recebendo informações para se adaptar as 

novas comunicações e sistemas que usaremos.  

Foi excelente ter contato com a “Chave Alpha”, pois vamos usar essa ferramenta de 

comunicação para o próximo livro. 

Estamos muito felizes com a sua volta e com seu respeito em relação ao projeto 

esperando o momento certo para iniciar nossos contatos novamente. 

Sentimos que está mais preparada para prosseguir com a finalidade de sua missão. 

Vemos que o nível de importância que o plano terrestre vê o Projeto, não te afeta ao 

ponto de bloquear nossos encontros. É ótimo, pois estamos esperando por isto. Você 

dará continuidade a sua missão e nós a nossa. 

A facilidade com que nos acessa é espantosa e devemos aproveitar ao máximo esta 

afinidade. Está mais segura e confiante, e não pairam duvidas em seus pensamentos, 

isto facilita por certo os trabalhos. 

Para o próximo encontro venha preparada para prosseguirmos, o grupo que te auxiliará 

está aguardando. Terá um grupo de apoio da Casa, este será revezado conforme a 

necessidade. Outro grupo que te auxiliará nos desdobramentos, também, seremos 

flexíveis quanto a mudanças. E a cada etapa do livro “Projeto Vida II” seguirá como o 

primeiro “Projeto Vida”, cada revelação será dada por Hierarquia correspondente dos 

ensinamentos e informações para que não haja desvios de assimilação, já que 

precisamos traduzir a linguagem Universal pela linguagem local. 

Estaremos prontos.  

Paz, Amor, Guardiões. 

HAYKON, HAYNASHI, THRIA, MON, ASH KEIR, HOLTIS, HOSHIR (você logo me 

reconhecerá viajante cósmica HATCHARA.) 
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO I 

    Com a ponte dos corpos sutis que ligam o corpo material ao Espírito completamente 

equilibrada começamos a descrever este processo de Comunicação I. 

    Em plano paralelo está plasmada uma imensa base onde será locado o Espírito de 

Hatchara. 

    Nós sempre a chamaremos pelo seu nome cósmico porque é reconhecido por vários 

postos espalhado pelo Universo. Trata-se de um Espírito sem raízes, independente, que 

teve sua identidade revelada nesta existência para facilitar todo trabalho programado 

para o Planeta Terra. Abrimos este parêntese para darmos esta explicação, pois, ficará 

mais fácil de entender os processos que serão descritos em seguida. 

    A Val é Hatchara, uma viajante cósmica, visita planos espirituais e lhe é recordado, 

nestas idas e vindas, várias informações sobre o Cosmo e seus moradores. Com 

relutância de sua existência atual, sentimos que seu Espírito preferiria que isto não 

fosse revelado. Mas, se faz necessária tal revelação para que outros possam identificar 

processos de comunicação no futuro, para que tenham um norteador para suas 

vivências. 

    Tanto sabemos quanto são rejeitados estes fatos, temos ciência da imensurável 

proposta que trazemos, mas, neste tempo é real e crucial que desçamos dos tais 

variantes para ajudar os novos moradores do Planeta que chegarão quando a Terra 

alcançar a 6ª Dimensão. 

    Voltemos então a nossa dissertação.   

    Equilibrados e alinhados todos os corpos, formam em sequência vibracional, um 

grosso fio energético que se eleva, fazendo a ligação com o corpo físico e 

impulsionando o Espírito até esta dimensão paralela, onde está posicionada a 

plataforma aonde irá se instalar. A plataforma está fora do Plano Espiritual da Terra, a 

dimensão paralela é uma abertura no “Espaço Neutro”, livre de perigos para o Espírito 

de Hatchara. 

     No exato momento de sua chegada, é envolvida por espessa camada fluídica onde 

várias estruturas eletrônicas são acionadas possibilitando comunicações com vários 

planos, hierarquias, que estejam a fim de enviar mensagens, sempre com o intuito de 

auxiliar, amorosamente a todos que estejam aptos ao entendimento de tais 

informações. 

    Neste tipo de comunicação os comunicantes enviam por intermédio de ondas 

eletromagnéticas um código universal que é recebido por Hatchara e traduzido, 

simultaneamente, para seu idioma para ser transcrito.  

    Todos os processos que iremos relatar exigem elevado grau de responsabilidade de 

todos os comunicantes e o receptor, é necessário total segurança para o Espírito 

desdobrado, qualquer distúrbio pode ser fatal, e seu “Fio de Ouro” rompido, assim 
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desligando o corpo físico dos outros Corpos Sutis e do Espírito. Hatchara com tal 

conhecimento dos riscos não deve se aventurar nestes tipos de comunicação, em locais 

que não estejam devidamente preparados e adaptados para tais desdobramentos. 

    Terminado o contato, primeiro é liberado o Espírito de Hatchara, e posteriormente, o 

túnel fluídico por onde caminha o Espírito desdobrado. O túnel é disperso e esta 

energia é devolvida ao Universo em ações benéficas, ou até mesmo enviada ao Planeta 

Terra para ser incorporada nas ações de paz. 

    A fenda no espaço se fecha e a plataforma é transferida para seu local de origem. A 

Espiritualidade se certificando de que tudo está no seu devido lugar, cessa o canal 

eletromagnético de comunicação.  

 

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO II “ALPHA” 

    Entramos aqui em um espaço mais amplo, possibilitando abertura para “distâncias” 

muito maiores e avançadas. 

    O Espírito de Hatchara se desdobra para sua “Cápsula Original” onde se abriga a 

cada “entre vida”, em cada espaço de existência, para se refazer de sua última 

personalidade. Esta cápsula é somente sua, a trouxe para o Cosmo Baixo e a levará de 

volta para outras paragens. Está totalmente equipada para suportar choques 

vibracionais, e é possível acionar o Canal Alpha, com frequência de altíssimo alcance, 

temos então a possibilidade de dialogar, trocar informações que auxiliem nas 

necessidades do Planeta Terra, como um orbe pulsante, vivo. 

    Tal frequência Alpha é conectada às centrais de transmissões, como não sofremos a 

ação do tempo e nem do espaço, a precisão destes contatos é quase que absoluta, 

apenas nos precavendo de interferências “EXTRASONANTES” que ficam perdidas no 

Cosmo Baixo. Estas podem tumultuar a comunicação, são ondas que misturam 

movimento com som, podendo desvirtuar a chegada do código até o receptor. 

    O “Código Alpha”, como o chamamos, está gravado na estrutura Espiritual de 

Hatchara, podemos dar uma ideia pelo exemplo de um microchip instalado nos raios de 

luz luminiscentes que irradiam o corpo espiritual, como um “DNA” ESPIRITUAL. Cada 

vez que é acionado dispara no cérebro físico esta frequência, ajudando no 

despertamento para a verdade. Isto contribui para todo trajeto deste Espírito, que 

compreende a atemporalidade. 

    Quantos destes seres espirituais estão na terra neste momento? 

    Tal informação não tem nenhuma utilidade, a não ser para os próprios se 

reconhecerem em suas missões.  Faz parte do desapego do ego, a informação se 

manter em sigilo por hora. No momento, repetimos, é necessário vir à tona a 

identidade de Hatchara para favorecer aqueles que se reconhecerão nela. 
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    Estando posicionada na plataforma, é preparado um feixe de frequências que 

ativarão este chip, fazendo a ligação com os raios luminiscentes que aumentarão sua 

capacidade para atingir níveis superiores de transferência podendo chegar até a 

SUBLIMAÇÃO. 

    Mesmo assim, é necessário todo cuidado se precavendo de quaisquer interferências 

que possam desviar o real objetivo da comunicação. É armazenada a informação no 

chip de raios luminiscentes, e passado para outro arquivo existente em sua mente 

terrena que busca traduzir com a ajuda de Mentores, a transferência para a linguagem 

local escrita. 

    Todo o processo é muito rápido, não esqueçamos que tudo se passa na 

atemporalidade, a contagem de tempo é apenas uma referência para vós. A 

transferência da mensagem é sempre muito clara, tomando o cuidado de não 

extrapolar o vocabulário em seu cérebro. Não acessamos memórias de outras línguas 

para não dificultar o trabalho. 

    Quando a comunicação cessa é desativado todo o sistema luminiscente e é feito um 

scanner no chip e no cérebro, ordenando todas as informações de forma que poderão 

ser usadas e acionadas a qualquer momento, inclusive sendo passadas adiante 

conforme sejam solicitadas por outros, como um chamamento para o saber. 

    Hatchara é estabilizada e volta a sua existência atual totalmente equilibrada. 

 

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO III “MICRO-ORGÂNICA” 

    O Universo não tem um tamanho que possa ser dimensionado, pois, os parâmetros 

usados na Terra são para a realidade deste orbe apenas. O Universo de todas as coisas 

é muito variante, cada qual com suas formas de identificação, portanto extremamente 

particulares ao seu ambiente. 

    Nesta comunicação são usadas estruturas sonoras, com uma densidade “colorífera”, 

ou seja, a “unidade micro da cor” correspondente a “unidade micro do som”. Nem os 

ouvidos e nem os olhos humanos atingem tais vibrações que se movem com a 

finalidade de transmitir mensagens de longínquas territoriais cósmicas, colaborando e 

agregando conhecimento para facilitar a compreensão das informações que são 

enviadas. 

    Quando estas emanações chegam próximas ao Espírito de Hatchara, as partículas 

semimateriais se juntam a elas dando uma compreensão mais palpável e é possível 

identificar todo um processo codificado, trazendo à face, luz ao entendimento de tal 

forma a ser automaticamente transcrito pelo seu corpo físico. 

    Tais transmissões deixam a sensação de leveza, mesmo porque não são usadas 

frequências magnéticas, livres da eletricidade, são partículas em suspensão. Em 
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momentos especiais é necessário mesclar os métodos de comunicação para suavizar as 

alterações no corpo físico de Hatchara. 

    A gama de reflexos de sons e cores emanados destas comunicações é suprassensível, 

podendo passar totalmente despercebida à visão extrassensorial, que não pode captá-

la por estar presa a modelos pré-estabelecidos que impedem a percepção das 

entrelinhas dos raios luminiscentes que o espírito espalha no momento da transmissão. 

    É uma comunicação, por certo, muito prazerosa e harmoniosa. 

 

PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO IV “ONDAS DE CRISTAIS” 

    Formam-se cristais ultrassensíveis, um feixe deles no topo da cabeça, como uma 

coroa no corpo físico, no centro forma-se um canal, uma espécie de tubo translucido 

que fará a ligação com o corpo espiritual posicionado na plataforma, que será 

expandido até outra base mais próxima aos limites do Universo vizinho. 

    Como este será o assunto do próximo livro Projeto Vida II, é hora de trazermos tais 

informações, também para prepararmos Hatchara para este salto. Neste lugar 

fronteiriço seu Núcleo Espiritual será resguardado enquanto seu corpo físico estará em 

descanso. O Núcleo assimilará a mensagem e trará para a realidade da 4ª Dimensão 

onde seu corpo físico se encontra. Encaixando-se novamente no invólucro Espírito, 

desencadeará para a dimensão mencionada, todo conhecimento que for autorizado 

pela Espiritualidade Maior. 

    É bem provável que estes conhecimentos não sejam entendidos neste momento, 

mas, serão em um futuro próximo, pelos habitantes terrenos transmutados em vivência 

aprofundada na Verdade Universal. A mensagem é transcrita para salvaguardar a 

essência do conteúdo de forma a eternizar sua passagem nestes tempos. 

    Em estado de vigília termina o que começou nesta viagem a paragens muito 

distantes, passando para o papel o arquivo espiritual. 

 

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO V “GAMA” 

    Este processo é mais complexo do que os outros, ativa o processo ALPHA e faz uma 

ligação com Seres Espirituais de ONDAS GAMA para que a mensagem possa chegar ao 

destino.  

    O sistema de plataforma é mais sensível e é instalado em local extremamente 

protegido e, ao mesmo tempo, de alcance as ondas Gama. Hatchara é transferida em 

Essência Espiritual até a mesma durante o sono físico, e logo é armazenado todo o 

traslado de informações que em hora e local preparado por Equipes Espirituais, em 

estado de vigília vai ser transmitido de forma traduzida à linguagem terrena. 
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    Este processo será usado no livro “Projeto Vida II”, terá uma potência aumentada 

para poder se comunicar com outros Universos. 

    É um trabalho delicado, pois, virá por execuções mistas, onde serão usadas 

ferramentas como fontes geométricas, letras de alfabetos estrangeiros ao seu cosmo, 

sons não audíveis, gama de cores somente fora de seus limites cósmicos, tudo 

transformado em vibração adaptada para este Universo atual. 

    Hatchara vem sendo preparada por varias existências para este momento, podendo 

ao término desta missão, findar a primeira etapa de seu voluntariado. Aceitar esta 

configuração que se apresenta faz parte do processo evolutivo da Raça Humana.  

    Com todos os canais alinhados o trabalho se inicia, até que o corpo físico desperte, 

colocando um limite para a comunicação. Então, é programado outro encontro onde 

todos estarão a postos para continuar. 

    Em vigília no momento ideal começa o processo de finalização, onde toda a tradução 

está esquematizada no cérebro físico através dos corpos sutis que funcionam como 

ponte e canal de ajuste. 

    A entrega de Hatchara é essencial para o sucesso operacional. 

    Daremos continuidade à vinda dos “Enviados Luz”. 

    Tudo está interligado por uma rede parecida com a fibra ótica, conhecida atualmente 

por vós. A cada ligamento, uma junção concentrada de uma espécie de globo 

compactado com energia cósmica. Esta poderosa malha guarda protegida a fenda que 

foi providenciada para receber “Os Enviados Luz” na 6ª Dimensão, após terminarem 

sua viagem, conforme esquema descrito anteriormente. 

    Esta malha tem “estrutura eletromagnética e estrutura unificada” com o Cosmo 

Mediano facilitando a adaptação dos visitantes que se aproximam. Esta estrutura 

unificada é de difícil explicação, pois, não se trata de matéria atômica ou elétrica, é algo 

desconhecido neste território terreno. 

    Grosseiramente falando é como uma luz branca fria, condutora de partículas 

existentes no cosmo mediano que facilitam a permanência dos Seres Luz, a espera de 

tomarem um corpo físico. Ao mesmo tempo, ela adapta o campo eletromagnético que 

envolve os sistemas.  

    Mesmo a Terra estando na frequência modificada da 6ª Dimensão, ou seja, em seu 

estado líquido, ainda assim, as diferenças vibracionais são enormes, devendo este 

processo se adequar as novas propostas que estes Seres de Luz se propuseram.  

    A malha protege a fenda de intrusos e ataques de forças contrárias à evolução. 

Episódio delicado e perigoso este que defrontamos, pois, é fato determinante para a 

evolução a chegada destes “Avatares Anônimos” que trarão para a ascensão do 

Planeta, tais informações grandiosas. 
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    Tudo está esquematizado conforme designado pelo conselho na 9ª Dimensão. 

Quando foi decidido este projeto, logo começou um movimento intenso para realizá-lo, 

já que nestas dimensões mais altas não se tem comparativos ou referências que 

possam embasar tais ideias no mundo material. Com o desenrolar do projeto foram-se 

criando adaptações que suportassem o plano nos mínimos detalhes, sem margem de 

erros em território dual com a força dividida no positivo/negativo. 

    A proposta do projeto foi aceita em consenso, por múltiplas hierarquias de apoio, 

que são acionadas equilibrada e harmoniosamente no devido momento de precisão. 

    O plano está em ação e os Seres Luz estão se deslocando para o passado, voltando no 

tempo, acostumando-se ao espaço, doando amor e sabedoria aos seres viventes nestas 

dimensões que constituem o Cosmo Baixo. Mesmo os Seres Luz estando resguardados 

em suas estruturas ovoides, emana sua energia modificando beneficamente os 

ambientes cósmicos como um néctar das longínquas alturas cósmicas. 

    Nesta viagem em estado meditativo, reúnem entre si, todo o conhecimento que os 

ajudarão em suas missões no Planeta Terra. Aguardam pacientemente o momento 

exato de ocuparem um corpo de manifestação em ações contínuas de instrutores para 

a Raça Humana. Em breve, em contagem cósmica, chegará o momento de esta obra 

iniciar. 

    Muitos participam deste projeto, ancorando em todos os estágios, plataformas em 

vigília constantemente conectadas, para o sucesso desta operação.  
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CAPÍTULO 5 

 

    Paz, Paz, Paz! 

    A ebulição de acontecimentos emocionais dos Homens está sendo amenizada por 

vibrações de paz, para salvaguardar os fatos futuros. 

    A tecnologia chegará rapidamente, em processo adiantado, sofisticando a vida 

aparente em evolução da Raça Humana. Mas, em efeito, ainda não estarão preparados 

para tanto, a mentalidade coletiva não se transformou a nível diferencial para suportar 

seres em estagio avançado de luz. 

    O Planeta na 4ª Dimensão passará por vários processos de transmutação, pois, seus 

corpos atingirão níveis maiores de H2O (água) em sua composição. Muitos não 

aceitarão mudanças necessárias em seu DNA, isto poderá dificultar a evolução, e serão 

trasladados para outras esferas, a não aceitação de sua forma física entrará em choque 

com toda a transformação planetária. Na media dos 100 anos iniciou-se a transferência 

dos Espíritos que desencarnam com incompatibilidade vibracional com o Planeta Terra. 

Estes de quem falamos anteriormente são aqueles que podem ainda ter a chance de 

aceitação do desapego aos velhos conceitos, mas sabemos, por visão futura, que alguns 

não conseguirão.   Este velho conceito está muito enraizado nas entranhas, e não serão 

dissolvidos a tempo. 

    “Seres Espirituais Intermediários” descerão após os Cristais para cobrir esta lacuna 

até a chegada dos “Enviados Luz”, que tem a previsão de descida ao Planeta quando 

este alcançar a 6ª Dimensão. Darão o suporte necessário ao Planeta, porque é um ser 

vivo e precisa de suas células para viver. 

    Toda Matéria Primordial será disponibilizada para tal feito. A superfície do Planeta 

assim como seu interior sofrerá transformação. Os animais mudarão, suas espécies se 

modificarão para se adequar ao novo lar. Assim como alguns serão naturalmente 

extintos, deixando seu lugar para novas espécies, mais sintonizadas com o nível 

vibracional do Planeta. 

    As plantas conterão uma maior quantidade de H2O (água) em suas moléculas, e a 

tendência é ficarem mais translucidas, assim como tudo. 

    Os minerais se tornarão mais maleáveis e também sofrerão grandes transformações, 

terão nova finalidade para a estrutura do Planeta, que passará mais rapidamente pelos 

sistemas cósmicos. 

    Tudo em estado de expansão, o éter terá mais facilidade de impregnar a matéria, a 

vida brotará nas estruturas moleculares atingindo os núcleos atômicos sem danificar 

sua estrutura primaria, contribuindo para transferências homogêneas de “Energias 

Cosmo Estelares” de centros de varias comunidades mais avançadas. Este plano deve 
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seguir sem percalços, a programação prevê alguns acontecimentos, mas, também se 

previne para que o eixo da missão não saia do prumo.   

    “Os Enviados Luz” chegarão ao Planeta e ajudarão a Humanidade a restabelecer sua 

Dignidade Cósmica. Estas divinas providências são ações efetivas no Cosmo Baixo por 

sua vulnerabilidade. A fragilidade das dimensões baixas, desperta o interesse de Seres 

Espirituais Maiores em ajuda amorosa, desprendimento este que pode parecer 

incompreendido em tais esferas.  

    A comoção grandiosa alavanca o crescimento e a evolução sem parâmetros, todos se 

encontram em posição de aprendizes nos Universos. O pensamento unificado tem 

proporções infinitas e estas comunidades são irmandades, pois, agem de acordo com a 

Lei Divina, que é uma só em todo o imenso “Céu”. 

    “Céu” chamará a expressão que acolhe os Universos. Esta palavra é carinhosa aos 

ouvidos Humanos e retrata dentro de sua mentalidade o caminho para “Deus”. 

Portanto, será conveniente que expressemos desta forma, algo que é maior que o 

Cosmo, e maior que o Universo, e abriga Universos em sua imensidão. 

    Liberte seu Espírito e continue conosco nesta missão elucidadora que é transmitir 

visões de pensamentos futuros para a Humanidade em estágio evolutivo. Logo 

falaremos sobre esta questão em particular que é a “Evolução”. 

    A programação destes eventos vai acontecendo de acordo com a necessidade, estas 

Irmandades Superiores que coordenam o amadurecimento evolutivo, tem bases em 

registros enviados de outros setores do Universo, que fazem a ponte entre os dois 

extremos. 

    A visão destes monitores espirituais em relação às realidades é autêntica e 

demonstra situações tanto da realização da “Verdade e Sabedoria Universal”, como de 

conflitantes reações que podem desvirtuar todo um projeto evolutivo. Diante do tempo 

presente, é projetado o futuro e suas possíveis soluções.  

    O atual projeto dos “Enviados Luz” é exatamente a providência para que a Evolução 

Humana se dê, até que, percorrendo pelo Cosmo Baixo chegue, em segurança, até as 

fronteiras do Cosmo Mediano. 

    Quando houve a resolução de montar esta equipe de Espíritos vindos da 18ª 

Dimensão, todo o esquema entrou em ação, preparando terrenos intermediários de 

acolhimento, visto que não teriam tempo de uma “descida” gradativa, sendo 

necessário iniciar a viagem de volta ao Cosmo Baixo, assumindo existências na 6ª 

Dimensão.  

    Foi então, que se decidiu por cápsulas fluídicas, pois este mecanismo tem livre acesso 

por todos os Cosmos. Estão neste momento resguardados. Como a 18ª Dimensão está 

no Cosmo Alto, a Irmandade concentra seus esforços nas cápsulas até a chegada ao 

primeiro posto, que está no “Cosmo Mediano”, na 14ª Dimensão. 
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    Aí chegando, assumem uma veste adaptada a esta atmosfera, porque será expandida 

a camuflagem de Luz, o Espírito, em condição inversa ao processo citado no “Projeto 

Vida”, onde o Espírito inibe seu desempenho para dar espaço para a resplandecência 

do núcleo. 

    Nesta nova formação estão aptos a continuar sua viagem rumo a 8ª Dimensão onde 

teremos “novas roupas”, também em forma de cápsulas, para completarem as 

programações existenciais destes “Seres Espirituais”. Os mecanismos usados na 

passagem da 8ª para a 7ª Dimensão são tão complexos quanto o Universo. 

    Antes de falarmos das estalagens providenciadas para os “Enviados Luz”, voltemos 

nosso olhar para o planeta Terra, como ele está se transformando para atingir níveis 

mais sutis onde estará pronto para acolher os novos moradores. Toda estrutura, tanto 

Intraterrena quanto as Hierarquias do plano Astral estão sofrendo acomodação diante 

de novas situações.  

    A Espiritualidade Intraterrena começa a se adequar a uma sutilização transcendendo 

a solidez da camada que os envolve, sendo neste momento desnecessária, pois 

começará o processo da intercomunicação entre os variados moradores manifestos na 

matéria. A Espiritualidade Intraterrena terá um importante papel neste desfecho. 

Facilitará as vias de fato para que isto aconteça, gradativamente, sem causar sustos 

desnecessários. Haverá uma enorme mudança de interpretação entre as comunicações 

futuras com relação às atuais. Abrir-se-á uma fronteira entre Centro e Superfície, muito 

mais nítida e fluente. 

    A Espiritualidade ajudará nesta compreensão, será uma nova fase, onde não terão 

preocupações com o Umbral Intraterreno, já que este estará totalmente desativado, 

graças às mudanças comportamentais do Novo Homem. 

    Enquanto a Terra estiver na 4ª Dimensão, tudo será de grande transformação e 

alinhamento, uma verdadeira revolução na Psique Humana, acompanhando todo 

processo atômico em verdadeira ebulição. A natureza se ajustando a novas leis 

naturais, assim como o Homem. Espécies se extinguindo e novas surgindo, e nesse 

turbilhão a evolução acontecendo. Novo, bonito, mas, de certa forma, assustador, 

sacudindo toda a acomodação de centenas de anos de estagnação.   

    A Espiritualidade Intraterrena estará presente para auxiliar e assegurar que a Nave 

Mãe Terra chegue ao seu destino nas fronteiras com a 5ª Dimensão. Como tudo estará 

mais liquoso, é natural que o Homem tenha extinguido determinados órgãos do seu 

corpo físico, pois, sua alimentação vai gradativamente deixando de ser sólida. O corpo 

está se habituando em estado mais sutil, como um facilitador para a desacoplagem do 

Espírito. 

    No atual estágio, onde a fronteira da 3ª Dimensão esbarra nas beiradas da 4ª 

Dimensão, novos canais de comunicação se abrem para o cosmo também, não só 

possibilitando contatos com populações intraterrenas, mas, também com seres 

extraterrestres.  
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    Isto é muito natural para o processo evolutivo de todas as raças, ampliar seus 

horizontes através da troca de conhecimento sadio e proveitoso para ambos 

crescerem. 

    O Plano Astral do Planeta ainda terá significativa presença, envolvendo o Planeta, 

mas, suas atividades serão diferenciadas, pois, aqui também não teremos o Umbral, e 

sim postos avançados de atendimento, passando para o Plano dos “Ascensos”, 

“Comandos Planetários” e “Ordem Maior dos Comandos”, estes dois últimos com uma 

carga maior de trabalho, eles serão a ponte dos contatos extraterrenos, aproximando 

raças diferentes ao convívio humano. 

    Todos trabalhando em uníssono, as Hierarquias Espirituais com os Seres Espirituais 

em manifestação em raças distintas. Aos poucos, essa familiaridade acontecerá 

cessando a estranheza do início. Tudo será compassado e no devido tempo, há milênios 

a Lei Universal entre raças é respeitada por aqueles, que possuidores de níveis 

evoluídos, mais avançados, esperam por este encontro, aguardando o amadurecimento 

da raça Humana e de outras raças que compartilham o mesmo processo. É um 

momento muito esperado pelas Hierarquias, que imbuídas no Amor Universal, almejam 

o entrelaçar das existências que compartilham o mesmo Cosmo. 

     Voltemos então para a fronteira da 8ª Dimensão para a 7ª Dimensão, onde as 

cápsulas com os “Enviados Luz” estão chegando. Estes Espíritos são estabilizados e 

locados nas sedes, sete ao todo, conforme esquema exposto: 
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    Nestas sedes passam por vários processos de rápida absorção eletromagnética 

estabilizando essencialmente todos os circuitos que facilitam a associação com os “sete 

corpos”: Espírito, cinco corpos de ligação e o corpo físico, que futuramente irão ocupar. 

    Embora, de fato não esteja manifesto, é feita uma preparação para quando chegar o 

momento da acoplagem. Este caminho de volta ao plano atômico será mais 

intensificado, já que não terão tempo de experiência em cada um dos corpos sutis, em 

uma sequência dando o tempo natural de adaptação. Terão de vir para a 6ª Dimensão, 

sendo gradativamente preparados, mas, com certa urgência, já que os parâmetros 

deste plano, em todos os sentidos, são muito distintos dos da 18ª Dimensão. 

    Estas sedes estão planejadas e preparadas para recebê-los, toda energia vibracional é 

harmoniosa e equilibrada, com toda proteção necessária para que não haja exposição a 

nenhum tipo de energia não qualificada que possa corromper o trajeto destes seres. Aí 

receberão todo tipo de fluído que favoreçam a permanência no Cosmo Baixo. 

    Ainda em suas cápsulas, são conectados em imensa rede de comunicação, pois, sua 

memória espiritual estará ativada até que cheguem ao seu destino e então esta 

memória será parcial, para facilitar sua estadia na 6ª Dimensão.  

    Alto posto de comando se instalou em cada uma das sete sedes, monitorando todos 

os passos desta viagem.  

    Permanecem ativos de Mente e Espírito, porém, em suas cápsulas. 

    Após a passagem da 8ª para a 7ª Dimensão, estabilizados e acolhidos nas sedes, são 

preparados para continuarem a viagem a caminho de Setores aparelhados e 

determinados para esta missão.  

    Seguindo, então, são distribuídos em setores respectivos, onde estadeiam por algum 

tempo.
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    Estes setores fornecerão diretrizes para as missões coletivas destes Espíritos, com 

instruções para quando chegarem às seções receberem mais informações, estas a 

níveis individuais onde serão direcionados para partes diferentes do Globo. Teremos 

existências no ar, na terra, e intraterrena destes Espíritos que ocuparão corpos físicos, 

com ajustes dependendo de sua função. 

Será então a Raça Humana modificada em sua estrutura corpórea? 

De certa maneira sim, pois devem cobrir o planeta, ajudando a alavancar em sua 

evolução que ficou prejudicada pelo atraso da mentalidade do Homem. Serão de 

forma diferentes não somente em atitude emocional como terão habilidades 

pertinentes para esta era, muito mais avançadas.  

    Por isso a passagem da Humanidade, da 4ª Dimensão para a 5ª Dimensão, será mais 

radical e marcada, para que os Seres Espirituais que conseguirem acompanhar o 

Planeta em sua evolução possam ter um entendimento mais amplo destas 

transformações em suas existências futuras, junto com estes novos integrantes do 

Planeta Terra. 

    Quando chegarem ao novo plano sutil da Terra, os Seres de Luz serão acomodados, 

estarão recém-chegados à 6ª Dimensão onde o Planeta estará a sua espera. 

Aguardarão ali o sinal para a acoplagem de suas cápsulas nas “Bases Mãe” 

estrategicamente espalhada pelo Orbe Terrestre, e em momento designado terão a 

chance da existência e cumprirão suas missões divinas.  

    As “Bases Mãe” estão em formação no presente momento, estão sendo readaptados 

portais entre as esferas terrenas e espirituais, para que suportem a chegada dos novos 

habitantes do planeta. Esta preparação começou logo que o Planeta despontou sua 

entrada na 4ª Dimensão, propiciando a reestruturação destes portais que atingem em 

amplitude a 6ª Dimensão, onde deverão se conectar com as cápsulas dos Seres Luz. 

    A Terra já terá por certo outro padrão vibratório, e estará em seu grau evolutivo 

compatível com todo o planejamento cósmico estrategicamente elaborado para 

executar as outras modificações, que vistas pelo ângulo atual, tem um grau tal 

diferencial, que parece utópico. 

    Com as transformações moleculares dos habitantes da Terra, sendo modificados com 

tal precisão e assombramento, dado a diversidade do estado líquido para gasoso, é 

necessário que ajustes e alinhamentos aconteçam agora, na permanência da 4ª 

Dimensão e 5ª Dimensão. 

    Tanto os padrões dos corpos sutis como o corpo físico, precisam se agrupar em 

existência, em situações muito diversas até então projetadas. Estas adaptações já estão 

ocorrendo e sendo vagarosamente assimiladas por aqueles que habitam o planeta e irá 

acompanhá-lo. A transição será gradativa, porque é assim que as Leis Divinas Cósmicas 

operam. A próxima etapa é expor qual será a missão dos “Enviados Luz”. 
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CAPÍTULO 6 

 

    Seres Espirituais Luz, que vem de tão perto do Estado de Sublimação, em ato de 

doação plena, retrocesso tão penoso, assumindo esta missão de socorro ao Planeta 

Terra e seus habitantes. 

    Sejam bem-vindas luzes transformadoras, que vem transmutar pensamentos 

humanos em vias de amor fraterno, alicerçando e viabilizando um processo de 

unificação do Cosmo Baixo, agentes facilitadores desta corrente infinita de bondade 

que espelha a segurança de se alcançar um porto seguro de continuidade na evolução 

espiritual. 

    Estes Espíritos que assumirão novamente a forma atômica de manifestação trarão 

nova visão adiantando o entendimento, que no respectivo atraso, deixou que se 

esgotasse o tempo estipulado para tal ciclo. Acomodados em nova, mas, conhecida 

vibração, executarão tarefa de alinhamento espiritual, co-construindo uma jornada que 

levará o Orbe e seus ocupantes, seguramente à 9ª Dimensão, onde finalizará sua 

missão e libertará os Espíritos a continuarem com seu propósito espiritual. 

    Espíritos Luz, assim diz o nome, iluminarão as mentes para acolherem esta nova 

etapa que se aproxima a grande passagem para a 8ª Dimensão. Marco importante na 

transição evolutiva dos Cosmos. 

    Luz é o que trarão, auxiliando na modificação atômica, facilitando os contatos com 

Entidades Supremas Espirituais, e também com toda Irmandade Existencial que povoa 

o Cosmo Baixo. 

    O pensamento será de união, de comprometimento uns com os outros, sem 

diferenças quaisquer que interponham sendo empecilho, para todos que neste nível 

chegaram. 

    Todo Planeta modificado e reestruturado de forma a se sutilizar mais rapidamente, 

se aproximando do portal onde passará por processo semelhante na transição.  

    Muitos dos Espíritos Luz assumirão existências materiais, mas, muitos ficarão em 

plataformas, acolhidos espiritualmente como pilotos desta grande fase. Outros 

também exercerão atividades em outros múltiplos orbes, que como a Terra, sofre a 

deficiência consciencial para tal passo. Portanto, o movimento é grande e intenso como 

podem ver. É toda uma faixa dimensional alcançando o topo do Cosmo Baixo de uma 

só vez. O trabalho não será exaustivo, pois, contaremos com a Espiritualidade local, que 

estará totalmente voltada para este “PROGRAMA DESPERTAR”.  

    Os Espíritos Luz trarão singela forma de comunicação, simplificarão conceitos ainda 

persistentes, liberarão a forma pensamento para possibilitar aberturas de 

compreensão de um cenário totalmente novo para a Humanidade que deixará para trás 



 

 

38  

  

padrões em definitivo para alcançarem outros patamares na 7ª Dimensão onde serão 

preparados para a passagem. 

    A lucidez será tal, que facilitará o desapego da livre escolha identificando a 

“VERDADE”. Verdade sublimada e exaltada, livrando a Raça Humana das correntes, 

libertando seus Espíritos para vivências superiores onde terão contato com seus 

núcleos puros, até serem Seres Espirituais Plenos. 

    “ASSIM É E ASSIM SERÁ”. 

HADAM 

 HADAM ditou o início do Capítulo 6 até este momento.  

 

    Dentro deste raciocínio, usando toda energia cósmica disponível, protegidos pelas 

Leis Universais, a Terra se aproximará, cada vez mais, do seu objetivo final como grande 

nave transportadora de seres espirituais, assegurando a evolução da Raça Humana. 

    No momento será necessário que a Humanidade caia em si, abrindo mão de velhos e 

obsoletos pensamentos e transformando esta visão de forma construtiva, inclusive 

para auxiliar os que serão trasladados para outros orbes, que precisarão de força extra 

para encarar este novo desafio. 

    Como já dissemos, o Plano Astral da Terra sofrerá modificações para se adequar a 

nova era. Já citamos em Projeto Vida a extinção do Umbral, que deixará de ter 

utilidade, e as cidades espirituais que serão transferidas para orbes correspondentes 

que fazem parte do projeto. 

    Os outros planos como o dos Seres Espirituais Ascensionados, Comandos Planetários 

e Ordem Maior dos Comandos, não sofrerão grandes alterações por estarem 

habituados a contatos com o Cosmo Baixo. Somente se adequarão as situações do 

momento com o devido preparo e acerto de detalhes que por ventura se façam 

presentes. 

    Portanto, tranquilizem-se, o “Programa Despertar” está totalmente ancorado nas 

“Regências Espirituais” como as “Máximas do Universo Totalitário” estão para as 

“Centrais Diáconos dos Múltiplos Universos” que estadeiam o “Infinito”.    

“AOS CORAÇÕES AFLITOS,  

QUE ENCONTREM A PAZ.  

AOS ESPÍRITOS DESPERTOS,  

QUE ENCONTREM A LUZ.” 

JHITHAMY 
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    Os conflitos ainda terão expressão até que aparentemente encontrem o caos, mas, 

breve verão que o caos será apenas o começo de algo novo, vislumbrando um futuro 

para a Humanidade. 

    “Muitos estão sendo chamados e esperamos sempre, o aumento desta porcentagem, 

pois conhecemos o potencial do homem e temos esperança em nosso espírito, que 

podemos acreditar em direcionamentos focados na evolução. 

    Se a grande maioria não seguir com a Terra, que possamos encaminhá-los, senão 

todos, mas, parte desta população para orbes mais avançados em relação ao nível 

anterior de 3ª Dimensão. Que estes alcancem nem que por um pequeno avanço, um 

pouco da evolução tão almejada e difundida nesta era. 

    O esforço está sendo mútuo entre alguns de vocês e da Espiritualidade que os 

assiste, não percamos a fé e a esperança, continuemos com nossos princípios guiados 

pela Inteligência Suprema. Assim positivamente poderemos ajudá-los a sair das faixas 

vibracionais que mais interferem na evolução, impossibilitando que raças sem 

escrúpulos, tentem afastá-los do caminho da luz, dispersando quaisquer interferências 

manipuladoras e levando-os sempre a trilhar com segurança, escoltados por aqueles 

amigos do bem que só contribuem para o amor. 

    Nestes amigos é que podemos confiar, pois, fazem parte de frotas de comando 

designadas a proteger o Cosmo Baixo. A estes Seres confiamos tal especial tarefa, por 

merecerem nosso apresso sempre no cumprimento do dever único, no comando de 

mais alto escalão da espiritualidade amorosa e fiel aos preceitos das Leis Universais. 

    Para concluirmos esta retórica confiem, pois, estão e sempre estarão sob os olhos de 

quem os criou, amparados na “Conexão da Unificação”. 

MON  
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CAPÍTULO 7 

 

    “A Humanidade está sob forte influência de diversas energias, as quais só surtirão 

efeito, se o Homem a aceitar, se o Homem permitir a manipulação por tais frequências 

que se consideram donas deste poder. 

    Momentos de fragilidade, de insensatez, poderão assolar as mentes humanas, 

causando distúrbios atrapalhando, em termos, esta fase de mudanças. 

    Contudo, o elo com os Espíritos Maiores se fortalecem a cada dia do seu tempo, 

concluindo pouco a pouco este ciclo que chega ao fim. A aceitação de determinações 

seguras, a certeza de estarem sendo supervisionados por equipes competentes, lhes 

dará firmeza para a empreitada. 

    Coragem nossos irmãos, não faltará à mão estendida para acolhê-los em momento 

algum. Agora, o que pedimos é equilíbrio para fortalecer o caráter da personalidade, 

facilitando a transformação comportamental, que por certo ajudará no momento de 

transição. 

    O Planeta está sendo envolvido em uma malha semimaterial, que funcionará como 

inibidor de frequências não qualificadas que possam interferir nas grandes massas. 

Estão sendo disponibilizados invólucros individuais para isolar os mais adeptos a esta 

compatibilidade, na tentativa de frear qualquer atitude controlada por chips instalados 

previamente em humanos. 

    Estes chips são artefatos semimateriais e são colocados com a ajuda de instrumentos 

altamente tecnológicos, super maleáveis, capazes de serem manipulados, no estado de 

repouso do humano que é levado para dimensão paralela, onde o ambiente é propício 

para tais ações. Estes artefatos são colocados no corpo sutil do humano, e 

vagarosamente criam campo semimaterial para funcionarem em momentos de vigília 

do homem. Assim, podem facilmente ser controlados por aqueles que não desejam a 

ascensão cósmica, pois se nutrem desta energia emanada da 3ª Dimensão. 

    Estas malhas que envolvem tanto o Planeta como os Humanos em estado crítico de 

manipulação permanecerão até que a Terra esteja em segurança e não possa mais ser 

atingida por estas intervenções. 

    Achamos que este é o momento para abrirmos tais informações, já que a consciência 

desperta reinará a partir de agora. O amadurecimento perceptivo acontecerá 

gradualmente, abrindo novo horizonte para a Humanidade, que confrontará nova 

realidade de existência, reconhecerá cada vez mais, sua Essência Divina.  

    Que oportunidade irmãos!” 

SANAIASHANTIA 
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    Neste novo ciclo do despertar muito ainda tem por vir, não julguem os 

acontecimentos, não sofram por antecipação, apenas observem, raciocinem, aceitem, e 

ajam com exatidão, pois, tudo não passa de um treinamento, de um aprendizado que 

devagar os levará para o alto, para o “céu”! 

    Dissemos anteriormente que “céu” é colocado de forma simbólica, significando estar 

cada vez mais próximo da verdade. 

    Voltando um pouco aos artefatos chips, estes tem influência temporária, tendo que, 

de tempos em tempos, serem repostos e podem ser desativados por nós que fazemos 

parte de equipes de socorro que circunda pelo cosmo. Ficam camuflados e são 

detectados, por seres espirituais encarnados que nos ajudam em suas localizações, por 

estarem mais sintonizados com as frequências, tanto do Planeta quanto da pessoa que 

necessita da remoção ou desativação do mecanismo. 

    Estes seres espirituais encarnados que nos prestam este serviço, fazem parte de 

nossas equipes e também trabalham no socorro cósmico quando estão adormecidos, 

em estado de repouso físico. Este auxílio pode ser consciente para alguns e 

inconsciente para outros. 

    A missão é grandiosa e contamos com muitos colaboradores de diferentes raças, 

mas, que partilham de um só pensamento: expandir o amor! 
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CAPÍTULO 8 

 

    “E a “Criança Luz” chega a Terra! 

    Com um brilho especial no olhar, translucido, emitindo ondas de paz e sabedoria. 

    Esta criança especial que habitará o planeta trará em sua essência a pureza, ensinará 

a benevolência, o autoentendimento como Raça Humana, espelhando o coletivo. 

    Trará uma visão ampliada que transporá as barreiras que ainda, mesmo que 

pequenas, impedem a entrega total. 

    Estaremos na 6ª Dimensão onde haverá a grande transmutação do corpo material e 

não será mais necessário deixá-lo para entrar na 7ª Dimensão, pois, estará em processo 

para o corpo fluídico, experimentando outras sensações perceptivas. 

    Esta Criança Luz ampliará a vivência Humana, onde os padrões já não farão mais 

sentido algum. Conceitos que nesta altura terão sido deixados no passado virando 

História. A sociedade errante se tornará unificada na Lei Universal, não cabendo mais 

desacertos e enganos, desvios de conduta, pois, todos estarão buscando o equilíbrio 

para prosseguir nesta infinita caminhada. Parte da missão espiritual estará chegando ao 

término e nova preparação começará dando continuidade ao aprendizado.  

    A “Criança Luz” dará o alicerce que traz a certeza de dias iluminados, com a clareza 

inteligente e amorosa da Espiritualidade que nos orienta. A Raça Humana estará 

prestes a atingir o âmago de seu ser, com a nobreza de sentimentos puros e intactos, 

livres para a verdadeira paz. 

    A “Criança Luz” será o norteador da Humanidade, que busca individualmente seu 

encontro com o núcleo protegido pelo Espírito, mas, coletivamente experimenta o 

compartilhar de sabedoria. Nesta fase os Mestres se aproximam de seus pupilos, para 

guiá-los com segurança ao desfecho da passagem. 

    A “Criança Luz” é luz que ilumina, é o éter que alimenta o Espírito, é o sublime 

voltando à materialidade, é o néctar do amor.” 

OGA 

    “Com toda estrutura molecular transmutada, na suavidade de sua formação 

corpórea, se aprisionará novamente a este corpo, em ato de doação, na missão de 

responsabilidade de ancorar o conhecimento na mente do Homem, que vindo da 5ª 

Dimensão estará preparado para tal feito. Nossa visão deste cenário é a mais 

promissora, a nossa crença no Homem nos assegura esta firmeza de raciocinarmos na 

fé.” 

HOLTIS 
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    “Hoje a preocupação com o futuro, os acontecimentos escabrosos, a desumanidade 

latente, separa os Homens de boa fé dos mal feitores, as escolhas estão afloradas, com 

isto definições de estados mentais estão se afinizando. Quiçá todos sintonizassem para 

o bem, mas, este é um pensamento utópico, aceitando as diversidades o trabalho fluirá 

mais facilmente para o seu desfecho. 

    O papel da “Criança Luz” é servir com inteligência espiritual, estarão aptas às 

múltiplas percepções e serão reais instrutores. 

    Como já foi colocado, teremos equipes que permanecerão nos Planos Espirituais e 

aquelas que estarão em corpos materiais. 

    As equipes dos Planos Espirituais estarão substituindo os planos atuais, que aos 

poucos serão transformados, então, ficará a serviço do Mestre Jesus, que acompanhará 

todo o trajeto planetário até a 9ª Dimensão. 

    Como mencionamos Jesus não deixará de estar com aqueles que serão transladados 

para outros orbes, Sua missão é extensa e Sua capacidade de ação é Crística, portanto, 

estará presente para todo o sempre. 

    “Mesmo as ovelhas desgarradas retornarão ao rebanho, pois Ele estará lá para 

acolhê-las.”  

    Jesus contará com muitas Fraternidades Universais, como podíamos prever, se trata 

de um Ser grandioso e abre sua extensa sabedoria por todo o Universo, essa atitude 

amorosa afeta carinhosamente a todos os Seres Espirituais. Trata-se de uma irmandade 

universal que atua com os mesmos fins. 

    As equipes manifestas em corpos materiais estarão conectadas aos planos 

espirituais, e estarão sendo orientadas de maneira direta, sem intermediários, dando 

potência e vigor ao trabalho em terra. 

    Muitas possibilidades se apresentarão para a Humanidade, que estará em plena 

consciência para compartilhar puro conhecimento, em contato com outras raças 

trocando informações e tecnologia em equilíbrio com o seu novo estado espiritual, 

podendo ajudar os que estarão em dimensões inferiores, assim como outros doaram 

conhecimento no passado. 

    Poderão se redimir de ações que fizeram em existências anteriores e gozar de um 

estado de êxtase de harmonia com o Cosmo. 

    Tudo está lançado, deixemos, então, que aconteça.” 

ASH KEIR 
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CAPÍTULO 9 

 

    “Tocados pela profunda ordem natural de todas as coisas, preparados para seguir 

rumo a Luz, tomando consciência do seu real “estar em si”, os Homens da 6ª Dimensão 

enfrentam com clareza o desligar do tempo deste ciclo de fundamental importância 

para a Humanidade. 

    Etapa que define o alinhar de existências anteriores, deixando aparecer cada fase 

revendo-se intimamente, alinhavando a História como um marco para sua caminhada 

que apenas começa. 

    Está próxima a despedida, o desapego das formas, que por tanto tempo fizeram 

parte dos perfis assumidos em múltiplas personalidades. Características que foram 

fundamentais para o autodesenvolvimento e para a evolução coletiva que neste 

momento é compartilhada. 

    É chegada a hora da Humanidade, que neste período de transição de preparação 

para a entrega na 4ª Dimensão, reflita e pondere, sem deixar escapar nenhum 

pequenino detalhe, sobre todos os aspectos de sua existência atual, tanto para os que 

ocupam um corpo físico quanto para os que ocupam o perispírito, pois não deixam de 

existir. 

    E neste pensamento, cheguem a pesar e se conscientizar sobre suas atitudes, que 

cada um faça sua própria avaliação, assumindo responsabilidades nas ações que lhe 

faltou habilidade, numa profunda autoanálise consciencial, e, por certo esta atitude 

será de grande efeito para as próximas oportunidades experienciais, até mudando um 

quadro frequencial possibilitando um avanço, uma especificação mais apurada para sua 

próxima missão. 

    Onde quer que seja estipulado seu destino, seguirá com confiança e satisfação de ter 

exercido se não totalmente, parte de sua missão pessoal, sem enganos ou ilusões. 

Trabalhando seu ego de forma positiva enxergando a coletividade, estendendo as mãos 

e fortalecendo-se com alegria, enfrentando os desafios que virão.   

    É realmente um privilegio poder estar consciente diante da grande transição, 

oportunidade única da tomada de consciência, deixando como lembrança tempos tão 

difíceis de aprendizado, ficando no passado o primitivismo humano. 

    Todos tenham fé, força e coragem, e juntos passaremos por tal façanha, e 

aguardaremos a chegada de nossos salvadores, criaturas a beira da Sublimação, pupilos 

de “JESUS CRISTO”. Venham e serão recebidos por toda a Irmandade de todo Cosmo 

Baixo com louvor, pois, sabemos a que vem. 

    Vindo do “Céu”, das alturas, em suas cápsulas, aguardaremos sua chegada, de agora 

em diante o tempo se extingue, sabemos que a Humanidade estará pronta para 

recebê-los. Nós estamos posicionados e alertas, tudo correrá como programado. 
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    O “PROGRAMA DESPERTAR” está ativado e não tem retrocesso apenas avanço. 

    É chegado o momento, estamos a postos, nossas frotas acompanharão todo o 

trânsito do Planeta até que esteja em total segurança.” 

    “Somos todos um.” 

COMANDANTE EM CHEFE MARTHIRA 

FROTA DO SUBESPAÇO INTERESTELAR ASHTAR 

    Não lutem contra o inevitável, é o momento de aceitar que outras raças estão 

trabalhando conjuntamente com a Espiritualidade, pois tudo faz parte de um único 

processo: “evoluir”.  

    Todos estão conectados, e o curso natural das Leis Divinas é a compreensão das 

diversidades que convergem para um único ponto, tornando-se unidade. 
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 CAPÍTULO 10 

 

    “Estamos chegando, ao final desta narrativa, certos de que a Humanidade trilhará em 

direção assertiva rumo ao desconhecido, porém, sua centelha estará sempre conectada 

ao Divino. Cada qual a seu passo, sendo respeitadas todas as limitações eminentes de 

eras de provações, com as infinitas possibilidades de progresso, diante do imenso 

panorama que aos poucos lhe é desvendado. 

    Dimensões paralelas se abrem e mundos resurgem como gotas de orvalho sugerindo 

novas propostas, novas oportunidades. 

    Se, por ventura, pairar corações aflitos, daqueles que sem paz partem para outras 

paragens do Cosmo Baixo, não deixem que a triste saudade desta terra o leve ao 

desespero. Pensem que sempre haverá outra chance de recomeçar, mesmo que 

lançada ao inexplorado. 

    Mas, para aqueles que no regozijo da alma, se encontram na totalidade do seu 

âmago, sentindo a paz brotar em seus corações, sem o assustador e tenebroso medo 

do infinito das possibilidades, vislumbrando a luz tão desejada e querida, a terra será o 

seu ceio, o seu chão, livrando-os dos maus pensamentos, e partirão nesta grande “Nave 

Mãe”, ao encontro dos “Pequenos Cristos” na 6ª Dimensão.” 

KiiH HARASHIT 

    “Estamos perplexos e emocionados com todas estas sincronicidades acontecendo 

neste momento no Planeta Terra. Muitos estão se esforçando para a tão almejada 

mudança, estas transformações patentes que acontecem simultaneamente no corpo e 

na alma do Homem. 

    Que privilégio estar materializado neste momento, onde grandes movimentos 

acontecem no Universo.  

    Que a luz da consciência se ascenda, subtraindo ou minimizando sensações de dor, 

deixando espaço para a nova felicidade se instalar. Mesmo que por ventura o Planeta 

passe por uma desordem momentânea, que as visões humanas ultrapassem com seu 

intelecto, chegando a um estado consciencial cósmico, absorvendo a real necessidade 

de mudanças. 

    Mudanças emergenciais que oportunizarão o início de novo ciclo para a Humanidade. 

    Com a alteração natural dos corpos atômicos, o novo corpo físico do Homem será 

mais “aquoso”, facilitando o fluir do Espírito entre as existências, com mais leveza 

levando-o pouco a pouco para próximo da única e verdadeira luz. Todo fluxo de energia 

dos corpos sutilizados se unificando e criando novos mecanismos de absorção de 

energia vital. 
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    Muito há que se fazer, muito há que se compreender. 

    Quando deixarem a faixa vibracional da 3ª Dimensão definitivamente, todos estarão 

em seus lugares de destino, estipulados pela Hierarquia Espiritual. Novos rumos se 

definirão, é certo pensar, que muitos grupos atuais de Espíritos encarnados e 

desencarnados sofrerão a separação sendo designados para mundos diferentes para as 

próximas existências, mas, com o passar do amadurecimento espiritual, acessarão em 

suas memórias espirituais, dados que permitirão um entendimento maior deste 

momento de transição e da necessidade de tais medidas. 

    O mundo novo que se abrirá para a Humanidade colocará por terra toda a ilusão, 

trazendo ao Ser Espiritual, certa tranquilidade e equilíbrio para deixarem o passado, 

seguindo em frente para um futuro promissor de novos aprendizados enriquecidos com 

um panorama real de existências.  

    Que diferença este mundo material é, dos novos estados que o Homem atingirá em 

sua evolução! 

    Que maneira mais nobre de pronunciar em atitudes se transformando em intelecto 

aliado a capacidade, ainda adormecida, de amar! 

    Tudo isto está acontecendo neste exato momento. Quantas sementes ainda serão 

germinadas trazendo o alento e a paz! 

    Não duvidem, pois assim é e está!” 

SHIVA 

*Todos os nomes cósmicos que aparecem ao final dos trechos deste livro, são de Seres 

Espirituais que já alcançaram a sabedoria de múltiplos universos. 

    Neste momento Hierarquias do Programa Despertar se preparam para finalizar o 

livro “Os Enviados Luz”. 

    Hatchara será avisada, a hora se aproxima, todos devem se preparar para momentos 

decisivos deste ciclo. Extirpem o medo, façam conexões com o Altíssimo, entreguem-se 

para as Legiões do Governador Jesus. 
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FINAL 

 

    O intuito principal de retirar o véu da ignorância é proporcionar esperança em 

momentos que parecem existir apenas o caos. Esta esperança ressurge das cinzas como 

a fênix, estabelecendo uma aliança com o futuro. 

    Lembremo-nos sempre de que Jesus se materializou para nos deixar um caminho e 

conta com as Presenças Iluminadas com quem divide esta missão. 

    A Raça Humana tem todas as ferramentas disponíveis para alicerçar a estrutura, que 

em sua aparência é frágil, mas, guarda em seu interior a sabedoria, a verdade 

Universal. 

    Planejem, então, este seguimento, elaborando meios de chegar à redenção.  

    Contem conosco irmãos amados, com a parceria de toda a Irmandade Cósmica.  

Nossos braços estão abertos e nossas mãos estendidas, todo o Programa Despertar é 

fortalecido a cada Ser Espiritual desta dimensão que se dispõe a compreender a 

grandiosidade deste momento. 

    O movimento da transição é um marco para o mundo atômico presente, é o centro 

do “Sete”, passadas as Dimensões 1ª, 2ª e 3ª, a 4ª é o alinhamento destas energias que 

estiveram presentes até agora. 

    Esta etapa prepara toda a sinergia planetária como funis espalhados por todo 

Planeta, afunilando em direção ao Cosmo, somatizando composições moleculares, que 

irão contribuir fortemente para todo o processo reencarnatório na Terra. 
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    Nova linguagem irá surgir para traduzir novos conhecimentos em todas as áreas 

científicas em uma forma totalitária, que envolverá vários sistemas de comunicação 

entre mundos espalhados por todo Cosmo Baixo. 

    Estes acontecimentos agregarão conhecimento em outros domínios, transformando 

a forma pensamento do Homem. 

    Toda vibração não qualificada se extinguirá, até desaparecer por completo, abrindo 

espaço para sentimentos mais puros, voltados para o respeito mútuo, para o convívio 

de uma sociedade organizada, eliminando cada vez mais, conceitos e leis, que o 

Homem Primitivo no pensar deixou como herança, sendo substituídos tais 

pensamentos, por ideias renovadoras baseadas nas novas trocas de informações que 

irão ocorrer entre Raças. 

    Descortina-se um novo cenário, diferente, porém profundo no aperfeiçoamento de 

leis naturais, mostrando um sentido de evolução com a conotação da Universalidade. 

    Irmãos, estamos aqui! 

    No Livro Projeto Vida II, continuaremos aliados das Hierarquias que compõem a 

Ordem que comanda esta operação. Nosso trabalho é facilitado graças à colaboração 

de tais Entidades Superiores a nós, que despendem veículos para que possamos 

cumprir nossa missão. 

    O momento chegou e muitos emissários, assim como Hatchara, estão no lugar e hora 

exatamente corretos, para que tudo ocorra como o planejado. Estes emissários têm 

suas missões muito bem definidas, e quando estão conscientes dela, os portais se 

abrem e podemos assim fazer o nosso trabalho. 

    Portanto, agradecidos estamos por mais uma etapa vencida e pela chance única de 

expor este conhecimento. Esclarecer é nossa função, trazer a luz fatores tão 

importantes para a cadeia do Universo.   

    Nós, como componentes de uma enorme equipe, deixamos este compêndio com a 

intenção de elucidar fatos e acontecimentos, preparando-os para o que virá, sem medo 

e aflição, mas, com amor! 

    Com o novo vocabulário científico que surgirá devido às próprias exigências 

pertinentes ao processo de ascensão, será mais fácil à tradução da linguagem universal 

para a local. Os próprios cientistas intuirão com mais facilidade soluções para perguntas 

existentes. Não será, muito em breve, a preocupação com uma série de situações que 

apavoram o mundo atual.  

O que podem fazer para contribuir agora? 

Tranquilizem seus pensamentos, 

Se conectem com redes vibracionais que sejam compatíveis com o seu Ser íntimo, 
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Armem envoltórios de energia de seu próprio campo de luz, luz esta que não 

defende, mas transforma o meio do negativismo em equilíbrio e harmonia, 

Envolvam-se apenas com vibrações em formas variadas como leitura e áudio visual 

nos sistemas eletrônicos que lhe forem compatíveis, não deixando que estas 

frequências interfiram negativamente em seus comandos mentais, 

Não importa o que aconteça, não baixem a guarda de suas próprias energias, 

mantendo um padrão dificultando interferências que possam desviar caminhos, 

Liberem a forma pensamento possibilitando novas experiências produtivas para esta 

transição, porém, sejam cautelosos e analíticos, e sigam sempre a fé raciocinada. 

    O momento é este, as ancoras que seguravam o Planeta Azul, foram recolhidas, e ele 

zarpa para novos horizontes! 

AMOR IRMÃOS 

 

 

“QUANDO O UNIVERSO RESPIRA NO MOVIMENTO 

ASPIRA – PARA – EXPIRA 

NO MOMENTO DO NÃO MOVIMENTO 

TEM-SE A IMPRESSÃO DE SUSPENSÃO 

CRIANDO A SENSAÇÃO DO VÁCUO.” 

 

AMIGOS VIAJANTES DO INFINITO 

 

 


