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Mensagem em 29/04/2013: abertura do “Projeto Vida” dedicada ao grupo de estudo 

de segunda-feira.  

                                   

“PROJETO VIDA”  
  

    “Hoje iniciamos o “PROJETO VIDA”, com muita alegria e amor estamos aqui com essa 

equipe de trabalho, com o intuito de aprender, melhorar, crescer nos níveis da 

sabedoria com inteligência e atitude de transformação.  

   Não poderíamos ter outro começo, um início de trabalho tão valioso, com a presença 

de vocês.  

   O interesse honesto e sincero abre portas para o entendimento em proporções 

qualificadas para o autoconhecimento.  

   O autoconhecimento no âmbito total do ser, ou seja, físico/emocional/mental e 

espiritual, eleva o nível de manifestação no plano encarnado trazendo para uma vida 

plena, uma transformação e uma elevação no plano cármico para a próxima 

encarnação.  

   Obrigado pela presença amorosa, e pelo plano maior da espiritualidade da casa, que 

abre seus portais para que todos aqueles que estão empenhados no conhecimento, a 

cada passo, sentirmos o efetivo elevar espiritual.”  

“Equipes Espirituais em trabalhos no Centro Espírita de Bauru”.  

                                                                                                                      

PROJETO VIDA  

     O PROJETO VIDA engloba vários aspectos.  

     *Um deles como já foi citado é a união de forças “sem diferenças”.  

     Diferenças estas que estão muito patentes no vosso plano.  

     A consciência traz uma responsabilidade no ato da manifestação mediúnica.  

     A intenção é que todas as manifestações extrassensoriais sejam consideradas ações 

que estão sendo desenvolvidas no ser espiritual, seja ele manifesto na matéria ou em 

corpos mais sutis.  

     Este assunto será o nosso foco, e será desenvolvido com outros aspectos.  
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    * O PROJETO VIDA engloba também o aspecto do trabalho feito neste centro 

espiritual, com as várias equipes em ação, tanto manifestas em corpo físico como as 

manifestas espiritualmente que aqui comparecem cada qual com sua tarefa definida, 

seguindo uma ordem hierárquica.    

    *PROJETO VIDA abraça também todo o processo do plano astral, do qual vocês 

conhecem bem por intermédio dos vários médiuns que trazem informações em suas 

comunicações.  

     Com o intuito de sempre acrescentar, vamos traçar um caminho adentrando nas 

hierarquias supremas que trabalham com o planeta Terra: “ser vivo”.  

     *PROJETO VIDA abordará também processos energéticos e mudanças planetárias 

com o desejo de elucidar uma nova fase que em sua transformação gera oportunidade 

de crescimento para seres espirituais que de certa forma não conseguiram ainda fazer 

sua autotransformação e não permitindo assim as mudanças atômicas necessárias 

para a vida nesta “NOVA TERRA”.                                                                 

 *”ALÉM DE...” será um passo de extrema seriedade que está no nosso objetivo.  

     É um caminhar sutil dentro de uma realidade espiritual e transcendental.  

     Aguardamos então a oportunidade de darmos continuidade para este trabalho 

elucidativo ativando memórias espirituais inteligentes.  

     Faz-se o momento deste avanço individual e global, entendendo e assimilando todo 

o sistema evolutivo.  

     Luz... Muita luz em mentes que progridem sem estagnação permitindo a grande 

abertura consciencial.  

    Somos unidade e queremos compartilhar.  

     Abrindo as fronteiras do conhecimento, passando pelos portais da cadeia evolutiva.  

     Com muita felicidade e amor, Amigos Cósmicos.  
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PRIMEIRA PARTE  

  

  

CAPÍTULO 1  

  

  

 “VIDA DEVE SER DESVINCULADA DE UM ESPÍRITO ENCARNADO.”  

“PROJETO VIDA É TUDO.”  

    Para introduzirmos gostaríamos de salientar que já neste plano manifestado, é 

conhecido pelo interesse científico e físico, o funcionamento do cosmo de uma forma 

limitada, mas, satisfatória.  

    Na visão espiritual, no aspecto reencarnatório e de hierarquias espirituais que 

amparam a evolução do espírito preso à cadeia cármica e até no avanço ascensional 

diante de dimensões terrenas.  

1 – “TERRA”  

2 – “HOMEM”  

3 – “PLANO ASTRAL”: corpos sutis que envolvem o planeta terra.  

3.1 – “UMBRAL”: sem a luz do conhecimento.  

3.2 – “LUZ PARCIAL”: aceitação do conhecimento { sedes de apoio.  

3.3 – “LUZ”: conhecimento, mas ainda vinculado a cadeia cármica em cidades 

espirituais.  

4 – “SERES ESPIRITUAIS ASCENSIONADOS”: saíram da cadeia cármica e encarnam 

somente em missão.  

5 – “COMANDOS PLANETÁRIOS”: seguindo hierarquicamente, seres espirituais que 

interagem entre galáxias e avaliam cadeias cármicas.  

6 – “ORDEM MAIOR DOS COMANDOS”: administradores e mantenedores da harmonia 

cósmica, ações cósmicas interdimensionais.  
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*”CADEIA CÁRMICA” : CARMA INDIVIDUAL – vinculado ao autoconhecimento.  

                                         CARMA FAMILIAR – vínculos formados em existências passadas 

com determinado grupo de espíritos.   

                                         CARMA GRUPAL – p. ex.: nível social, cultural e econômico.  

                                         CARMA SOCIAL – p. ex.: país aonde vai encarnar.  

                                         CARMA PLANETÁRIO – neste caso são avaliados vários aspectos, 

sempre numa escala ascendente.  Oportunidade de crescimento evolutivo.  

     Existe uma vasta intercomunicação entre o vosso plano e o plano espiritual.  Para 

montarmos uma sequência vamos colocando explicações, gostaríamos que ficasse 

claro que não seria possível retratarmos aqui todos os registros que chegaram ao vosso 

plano.  

     Então, possivelmente vão ser mesclados temas e explicações já conhecidos por vós.  

     Para um esclarecimento vamos alinhavando para montarmos uma sequência de 

entendimento.  

“PLANO ASTRAL”  

1. UMBRAL  

- Sem a luz do conhecimento.  

     São muitos os mecanismos usados para o resgate destes seres espirituais.  São 

várias etapas que seguem um critério muito cuidadoso.  
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1ª ETAPA  

Faixa densificada aonde o espírito traz consigo um peso energético quase que material 

a sua volta (como uma camada grotesca de coloração escura pegajosa).  

A equipe de socorro que os atende, chamamos de “Equipe de Fogo”.  Este grupo tem o 

trabalho de desagregar, em descolar essa massa que se fixa no corpo perispiritual, 

libertando para a próxima fase.  

Nesta situação é um trabalho que não tem a participação do ser espiritual em 

tratamento.  Este não tem acesso ao processo, não tem condições de colaborar e está 

totalmente imobilizado, aprisionado na trama que o trouxe neste nível de vibração.  

 

*"EQUIPE DE FOGO" – neutraliza o ser espiritual em desequilíbrio e o transporta para 

uma cápsula  de “REESTRUTURAÇÃO PERISPIRITUAL”.  

2ª ETAPA  

Estamos relatando o que hoje é o trabalho que está sendo feito no socorro mais 

imediato neste plano, que é sem dúvida, o mais complexo e o nível de dificuldade 

bastante grande.  

No umbral precisamos muito de toda a ajuda que nos chega, principalmente daqueles 

espíritos encarnados que se disponibilizam para estas tarefas.  Pois, estão mais 

próximos energeticamente do processo em que o espírito/perispírito se desliga do 

corpo físico. Nesta etapa, o perispírito fica em um campo aberto, em uma faixa 

vibratória que ele próprio ajudou a plasmar considerando todas as suas experiências 

vividas em seu último processo encarnatório.  
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3ª ETAPA  

Nesta fase outra equipe de trabalho consegue ter um contato com o perispírito, não 

chegando a ter um contato direto, mas, consegue permanecer por um tempo maior e 

aos poucos mudar o campo vibratório.  

Com a mudança do campo vibratório que tem a forma de uma cápsula, começa um 

tratamento intensivo de “reestruturação perispiritual”.  

O que estamos relatando são ações criteriosas, respeitando cada manifestação 

individual neste plano.  

Saindo deste processo começa uma etapa onde o perispírito está estabilizado.  

A equipe então inicia um diálogo mental, e passando por todas as fases, em um 

progresso de apoio, este ser espiritual se desarma e caminha então com uma decisão 

de seu livre arbítrio, seguir para a próxima etapa.  

Até este momento tudo é imprevisível, e o tempo/espaço ainda tem uma grande 

influência.  

 
*Cápsula de “REESTRUTURAÇÃO PERISPIRITUAL”.  
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4ª ETAPA  

Aqui a equipe pode trabalhar com mais liberdade de ação, os seres espirituais se 

entregam, se tornam mais maleáveis e se deixam ser ajudados.  

É feita a separação dos casos, de toda a bagagem individual trazida e é ministrado o 

tratamento adequado.  Esta decisão é tomada pelo grupo que tem acesso aos dados 

cármicos de cada um.  

Ficam em cápsulas em estado de dormência e vários tipos de fluídos são aplicados por 

intermédio de tubos.  São agrupados então em salas, aonde tem afinidades vibratórias.  

Este processo depende de como o ser espiritual se comporta, pois, se houver equilíbrio 

e todo o grupo progride no mesmo padrão, se ajuda e se adianta em todo processo.  

Caso contrário, o grupo é repensado pela equipe, e o ou os que não estão aceitando o 

tratamento, são isolados e atendidos separadamente.  

 

*Cápsulas da 4ª etapa.  

5ª ETAPA  

Saindo da cápsula é preparado pela equipe responsável para atingir o degrau do 

primeiro passo para começar a ver a luz, ou seja, o ser espiritual começa o processo de 

“INTEIRAÇÃO”, para adentrar em outro nível vibracional, aonde as formas, as cores, 

enfim todo o ambiente é muito próximo ao visto na terra.  
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2. LUZ PARCIAL   

     Inicia-se aqui o esclarecimento, um treinamento de convivência, estes locais são 

“ESTAÇÕES DE APOIO”.  O conhecimento e a conscientização da real situação em que 

se encontra.  

     Aqui as equipes são em menor número, como podem ver a concentração da ajuda é 

no umbral, principalmente na 1ª etapa e 2ª etapa.  A rebeldia já está controlada.  

     Em alguns casos ainda é usada a cápsula “REGENERADORA”, aonde são repostos 

fluidos que foram dispersos pela negação.  

 
*Cápsula “REGENERADORA”.  

     Alguns ao se desligar do corpo físico, vem direto para este nível, não se 

enquadrando nas vibrações do umbral, já tem uma base de entendimento que o 

suportam neste nível.  

     Dependendo do caso também são encaminhados para locais de atendimento para a 

“ESTABILIZAÇÃO”.  

3. LUZ  

     Não vamos nos estender muito neste ponto, pois vosso plano tem muitas 

informações a respeito.  

     Devemos, portanto, trazer informações de atuais mudanças em função do avanço 

espacial que interage intimamente com o plano astral.  
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     O conhecimento é trazido à luz, ou seja, cada ser espiritual passando pelo processo 

de aceitação de uma nova visão do que é realmente a “VIDA”, inicia-se um avanço 

voluntário no caminho ascensional.  

     Hoje, com todo o movimento em que a terra está atravessando, saindo de uma 

vibração tridimensional, as cidades espirituais estão sendo removidas para outros 

locais astrais de diferentes sistemas dentro da tridimensionalidade, para continuar 

atender todos aqueles seres espirituais que por razões cármicas, ou motivos que 

entram numa gama de aspectos individuais de evolução, não estão aptos a cumprirem 

suas jornadas no planeta terra.  

    Vamos por partes, quando um ser espiritual...  

“SER ESPIRITUAL”  

- Ao que nos referimos quando citamos um ser espiritual?  

São todos os corpos manifestos, corpos sutis que se apresentam de diferentes 

maneiras em diferentes níveis e em diferentes vibrações para que o espírito tenha uma 

expressão nas vastas dimensões cósmicas.  

No vocabulário da doutrina é o perispírito que é formado de vários corpos sutis, que 

possibilita o conjunto unido ao corpo físico da manifestação do espírito que preserva o 

seu núcleo em uma esfera unificada muito além de vossa compreensão.  

Esta será uma explicação que terá um espaço no futuro.  

...Quando um ser espiritual se solta de sua parte mais densa ( físico ) e se direciona 

para o plano astral passando rapidamente pelo umbral e é atendido em uma cidade 

espiritual para receber um atendimento de “ESTABILIZAÇÃO”, é porque este já tem 

condições de entender todo o processo da reencarnação, tem plena consciência do seu 

caminho de idas e vindas e sabe da cadeia cármica que está eliminando, se assim 

podemos dizer.  

    Sabe que este processo irá se findar, já percebe instruções para o plano ascensional.  

    Voltando as cidades, neste novo formato da terra, como um corpo material vivo, 

entra num estágio de desmaterialização para “ESTAR” se preparando para a entrada na 

5ª Dimensão.  Está na 4ª Dimensão, deixando para trás um processo cármico na 3ª 

Dimensão, como a raça humana.  

    No campo astral toda a estrutura atômica que foi preparada para uma atuação na 3ª 

dimensão, tridimensional, está sendo transferida para outros orbes porque já não se 

adequa a nova vibração do planeta, mas, temos vários planetas que ocuparão em sua 

evolução a 3ª Dimensão vindo da 2ª Dimensão.  

    Todo o universo esta em expansão.  
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    Esta energia astral não vai ser desperdiçada e continuará atendendo o “ser 

espiritual” que deixa a terra, pois, outros planetas tem a composição compatível para 

receber.  

    As mudanças e transformações são universais.  

    Prevemos que dentro de mais ou menos 100 anos do seu tempo toda a esfera 

terrestre já terá sido adaptada.  

    Se a terra está em constante transformação, tudo que vive sobre e dentro dela segue 

o mesmo princípio.  Aparentemente tudo parece igual, mas, não está.  

    Tudo está se modificando e a terra necessita para seu processo de evolução que 

seres espirituais, de orbes mais avançadas, tragam sua sabedoria para impulsionar este 

crescimento.  

    Então, aqueles que deixam o planeta para terem nova oportunidade em outros 

mundos, cedem lugar para estes, que chegando aqui, tem uma vibração compatível 

com a da terra.  

    Portanto, o plano astral atual não terá utilidade, umbral será extinto, toda a energia 

da terra modificada de acordo com os seres espirituais que aqui estarão.  

    Este período é confuso, pois, aqueles que têm em seu DNA espiritual este 

entendimento, automaticamente vibram em um plano dimensional diferente da 

maioria das pessoas encarnadas atualmente.  

    Concordamos que fica difícil ter um equilíbrio, mas, é um estágio decisivo para 

todos.  O umbral só terá espaço até que tudo esteja em ordem.  

    Alguns seres espirituais muito rebeldes são avaliados com mais rapidez e são 

retirados instantaneamente, pois, não teremos tempo/espaço para equilibrá-los.  

    Em alguns destes campos disponíveis aonde situavam as cidades espirituais que 

foram transferidas, já estão sendo preparados para receber os seres espirituais 

avançados (ao deixarem seus corpos físicos) que já vieram, antecipadamente para a 

terra, com corpos sutis adaptados para a nova vibração terrena, lugares estes 

totalmente diferenciados.  

    O novo ser espiritual, novo morador, ao se desligar do seu corpo mais denso (corpo 

transformado físico – muito menos denso do que o atual) não necessita de um mundo 

duplicado, não necessita de um espelho do ambiente terreno.  

    Este desligamento será mais consciente e em alguns casos até programado.  

    O estado consciencial será por certo outro.  
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    ENTÃO O DESLIGAR DESTE CORPO TERÁ OUTRO SENTIDO, SENDO A “VIDA” UM 

“PROJETO”.   
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*Seres espirituais rebeldes que retirados imediatamente após o desencarne, são 

levados para plataformas, onde são encapsulados e transladados para orbes com a 

mesma SINTONIA VIBRACIONAL.  

Um projeto programado, arquitetado, administrado pelo ser espiritual inteligente.  

    Podemos perceber que antigos conceitos serão deixados para o passado.  

   O ser inteligente sabe de seu compromisso e sua responsabilidade com ele mesmo.  

Entende que a sua evolução está intimamente ligada com a do “outro”.  O caminho a 

seguir é de todos, começando um entendimento uno universal.  

    Muito se fala neste tempo desta mudança comportamental, mas, muito deixa a 

desejar.  

    Não cabe dentro do equilíbrio universal, esta estrutura global ser segurada nesta 

frequência, muito já foi feito, mas, o homem se prendeu no tempo/espaço não 

deixando escolha para o “PLANO MAIOR”.  

   Para aquela minoria que partilha desta nova frequência está obviamente dentro do 

PROJETO VIDA.  

    Agora, envolvidos neste propósito, sabemos que o nível de consciência está em 

progresso e atingirá o nível adequado para a 5ª dimensão.  

    Falando um pouco mais dos que seguirão para outros orbes, óbvio que tudo está 

preparado para recepcioná-los.  

    Toda estrutura hierárquica foi preparada para isto, e muitos de nossos irmãos 

ascensionados irão, em missões especiais para liderarem equipes competentes e 

sabias para continuar ajudando todos estes seres, que mesmo sem a consciência 

guardarão em sua memória espiritual suas vivências na terra.  

    E isto fará parte de sua escalada, e terão a chance de serem estimulados a continuar.  

    Já é tempo de compreender que JESUS continuará dando assistência para todos 

estes seres espirituais, por terem a mesma identidade terrena.  

    CRISTO, como consciência cósmica atua sem se individualizar, ou seja, no universo 

infinito.    

    Voltando para “LUZ”, dentro do plano astral, já é sabido que existem vários níveis 

dentro da evolução, passando por ensinamentos como uma escola, avançando em 

estágios, a cada estágio vencido, aumentando a responsabilidade de ação do que foi 

aprendido.  

     A cada volta no corpo físico, a vida terrena vai amenizando, ficando mais fácil, até 

que quase chegando a ser como uma felicidade plena, o ser espiritual se sente quase 

desvinculado de um novo encarne assumindo a cada passo um posto acima, passando 
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a ocupar cargos “entre vidas”, se assim podemos dizer estes sendo de ajuda, sendo 

professores, orientadores, administradores e assim por diante dentro da hierarquia 

deste plano.  

     Com este desenvolvimento no conhecimento e entendimento sobre tudo que o 

rodeia no plano astral, consegue ir subindo de patamar, seus encarnes, vão sendo cada 

vez mais espaçados, até que um dia se finde pelo processo evolutivo individual.  

     ASSUMINDO ENTÃO ESTE SER ESPIRITUAL SUA “ESSÊNCIA”.  

  

     Antes de passarmos para o “PLANO ASCENSIONAL”, falaremos um pouco sobre os 

“centros de energia” e da sua relação com os corpos de um “ser espiritual”.  

  

  

SER ESPIRITUAL  

  

 ESPÍRITO: matéria sublimada.  

 PERISPÍRITO: corpos sutis que compõem o conjunto do ser espiritual.  

 FÍSICO: corpo material.  

       

     Vamos falar em uma linguagem simplificada, pois, este tema já é bastante 

conhecido.  

  

SETE CORPOS  

     7. ESPÍRITO  

     6. CONSCIÊNCIA  

     5. MENTAL SUPERIOR (INTELIGENTE)  

     4. MENTAL INFERIOR (RACIONAL)  

    3. ASTRAL (CAMPO EMOCIONAL)  

    2. ETÉRICO (CAMPO EMOCIONAL)  

    1. FÍSICO  

  

    COMPREENDENDO, ASSIM, QUE OS CORPOS 2, 3, 4, 5 E 6 CONSTITUEM O  

PERÍSPIRITO.   

     

 Estes “SETE CORPOS” estão intimamente ligados com os “CENTROS ENERGÉTICOS DE 

FORÇA”.  
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CENTROS DE FORÇA  

   7. CORONÁRIO  

   6. FRONTAL  

   5. LARÍNGEO  

   4. CARDÍACO  

   3. UMBILICAL  

   2. ESPLÊNICO  

   1. BÁSICO  

  

SER ESPIRITUAL  

  

7  ESPÍRITO           CORONÁRIO/   6  CONSCIÊNCIA          FRONTAL/  

5  MENTAL SUPERIOR          LARÍNGEO/   4  MENTAL INFERIOR          CARDÍACO/  

3  ASTRAL         UMBILICAL/   2  ETÉRICO          ESPLÊNICO/   1  FÍSICO          BÁSICO  

  

    Muito vamos falar do elemento 7, estará presente em toda a evolução do ser 

espiritual.  

 

 

 



 

 

17  

  

 

“SERES ESPIRITUAIS ASCENSIONADOS”  

  

Vamos seguir então na evolução daqueles seres que atingiram o patamar de ter 

vencido a “cadeia cármica” sem ter a necessidade de encarnar novamente.  

    O centro de força básico ou genésico como é também chamado, (deixamos claro que 

estamos usando nomenclaturas conhecidas para que as explicações não fiquem 

confusas sendo comparadas com o que já se conhece neste plano de manifestação), 

que está relacionado com o corpo físico, atingiu um grau de progresso que unificando 

com os centros de força esplênico que está relacionado com o corpo etérico e com o 

centro de força umbilical que está relacionado com o corpo astral, conseguem vibrar o 

campo energético tornando-se quase que uma unidade, potencializando suas forças 

começando a criar um “campo energético” para a criação de novos corpos sutis, para 

seguirem dentro da escalada ascensional.   

1º DEGRAU DE ESCALADA  

    Quando esta energia começa a modificar o ser espiritual aprofunda-se em um grau 

de consciência tão superior ao do plano astral que sua atitude passa a ser expressa no 

amor.  

    O momento chega a ser um “salto quântico”, como vocês dizem, não é possível ser 

dimensionado em vosso tempo/espaço.  

    É como um êxtase, sensação de liberdade, equilíbrio e harmonia.    

    Neste estágio percebe que já não necessita das sensações humanas.  O seu ser está 

liberto da matéria densa, que o carma que o prendia ao corpo físico foi transmutado 

por seu comportamento espiritual latente.  

A sensação de extrema felicidade toma conta do ser espiritual abrindo-lhe um 

campo imenso de possibilidades. Continua vibrando os sete corpos energéticos, mas, 

sem a manifestação no corpo físico.  

2º DEGRAU DE ESCALADA  

    Aqui estando, podem participar em vários setores. Lembramos que já não temos os 

aspectos da terra, este plano tem estruturas diferentes, os corpos são como 

holografias e os espaços são delimitados apenas por emissão de luz (não captadas 

ainda pelo homem). A aparência de todas as coisas é translucida e só tomam forma 

quando são acionadas ao comando de um ser espiritual ascensionado.  

    Como aprendizes seguem em pequenos grupos com os mestres para missões em 

todo o plano astral. Sua vibração já é outra, diferenciada deste plano, apenas 

projetam, emitindo uma espécie de raio de luz que se difunde, mas, ao mesmo tempo 
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deixa transparecer a aparência humana. Podem escolher a melhor forma, a mais 

reconhecível pelo ser espiritual que está no plano astral.  Para o modelo humano são 

sempre escolhidas formas bonitas porque expressam a pureza do ser ligando-os a 

perfeição.  

    Conhecendo bem o trabalho são delegados aos grupos missões ou posições 

hierárquicas dentro do plano astral.  

     No processo individual de cada ser espiritual, nesta fase, lhe é mostrado aspectos de 

ensinamentos futuros onde deverá fazer escolhas de evolução, caminhos a seguir.  

    Estão em uma caminhada ascensional onde tem acesso a ensinamentos jamais 

sonhados até então.  

3º DEGRAU DE ESCALADA  

    Ainda precisando de uma conexão com o mundo astral são preservados os três 

centros de força ( 1, 2 e 3 ) citados anteriormente.   

    Como os sete corpos vibram intensificados, em uníssono, a constituição energética 

do “fio de prata” é mantida, pois, estará presente neste conjunto estrutural até a 7ª 

dimensão onde os sete centros vitais atuam.  

    O ser espiritual aprendendo então a manipular as sete energias com equilíbrio e 

harmonia fica em estado meditativo e aprendem a usar sua “TELA DIMENSIONAL”.  

   Esta tela os ajuda a visualizar todo o campo de ação, onde estão designados a 

trabalhos e tarefas.  

    É uma grande equipe dentro de uma grande família planetária.  

    Para continuarmos é preciso que falemos sobre o governador do planeta terra.  

Instalado com seu poder cósmico na dimensão cósmica em que a terra atua, 

comanda toda esta operação junto com seus companheiros, também “MESTRES 

SUPREMOS ASCENSIONADOS”.  

“JESUS O HOMEM”  

    Encarna então, um espírito supremo, que vem das alturas maiores do cosmo.  

    Aparentemente uma vida comum, mas, cheia de mistérios.  

    Passa a infância, a adolescência à fase adulta.  

   Pertence a uma família humilde dentro de um cenário completamente adequado 

para a época.  

    Eis que em um dado momento surge o homem comum com o “DOM”.  
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    “ELE” chega “JESUS CRISTO”, consciência cósmica materializada possível de se olhar 

e de ser tocada.  

    “CONSCIÊNCIA” que para chegar ao planeta terra, passa por vários processos de 

adaptação em um caminho de volta, vindo do futuro.  

    É designado a “ELE” que corporifique SEU ESPÍRITO e venha até nós.  

    Faz-se presente então a PALAVRA.  

    Nos deixa a razão da VIDA.  

    Terminando o caminhar terreno deixa SUA estrutura material que se integra na 

natureza do planeta.  

    Volta para a “PLATAFORMA” criada para suportar sua energia.  

    Esta “PLATAFORMA” está no plano ascensional, onde todo o plano ascensional da 

terra está instalado.   

    Assim como JESUS outros MESTRES dividem em conjunto, a “MISSÃO PLANETÁRIA 

TERRA”.  Mais um ciclo planetário está por finalizar.  Para muitos as oportunidades de 

evolução se abrem em outros orbes, e para aqueles que despertam do grande sono, 

continuam a caminhada de evolução no “PLANETA AZUL”.  

    “PLANETA AZUL” é como é chamado o planeta terra em sua projeção energética 

modificada instalada na 9ª dimensão.  

    Então a consciência cósmica não é apenas uma única expressão, ela é composta de 

várias, uma multiplicidade de consciências que se tornam “UNA”, e dirigem planetas, 

sistemas planetários, galáxias, dimensões, ciclos dimensionais, enfim, para não 

estendermos muito agora, voltemos ao plano ascensional.  

Quando o ser espiritual passa para a ascensão, com grande alegria é recebido, pelos 

MESTRES SUPREMOS ASCENSIONADOS, para fazerem uso do livre arbítrio e decidirem 

sua próxima jornada:  

 Ficar neste plano ascensional para doar ao próximo seu aprendizado 

encarnando em missões especiais ou trabalhando em todo o sistema astral do 

planeta ou servindo em outros orbes planetários no nível do planeta terra 4ª 

dimensão (neste momento) ou dimensões abaixo.  

Ou  

 Seguir em oportunidades de manifestação à frente como:  

- 5ª e 6ª Dimensões = ainda uma estrutura material mais sutilizada que na 4ª 

dimensão;  
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- 7ª Dimensão = a beira de um portal, já transmutou quase que completamente a 

matéria.  

Ou  

 Para aqueles que vieram originariamente de outras dimensões para um 

exercício na terra tem a opção de voltar de onde vieram, ou seja, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 

9ª... E assim por diante.  

    No momento oportuno falaremos mais á respeito.  

    Optando então em ficar, passam a fazer parte da “REDE ASCENSIONAL” assumindo 

missões a nível “CONSCIENCIAL CÓSMICO”.  O olhar às questões se expande e 

convivem com hierarquias planetárias em atitudes pacifistas e amorosas, sem nenhum 

vestígio de conflito, compreendendo, assimilando toda a grandiosidade do trabalho.  

    Não existe aqui o trabalho mais importante, tudo faz parte de um plano maior que é 

indiscutível.  

“POIS, É A VERDADE E A VIDA EXPRESSA POR VEÍCULOS QUE SOMOS DA 

SUPREMACIA”.  

 

 

  

“COMANDOS PLANETÁRIOS”  

  

    Interagem em perfeita harmonia.  

    Seu campo de ação é dentro da galáxia “Via Láctea” e de outras vizinhas, agem 

dentro do círculo da 4ª D, 3ª D e se preciso 5ª Dimensão.  

    Vamos partir do princípio central onde tudo começa.  

GALÁXIA VIA LÁCTEA   

1. PRINCÍPIO ATIVO  

2. LINHAS DIMENSIONAIS CÓSMICAS  

3. FASES INTERDIMENSIONAIS  

4. GALÁXIA VIA LÁCTEA (ONDE ESTÁ O SISTEMA SOLAR)  
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    As manifestações acontecem definidas nas linhas dimensionais, onde os corpos são 

expressos de variadas formas.  Conhece-se uma parte deste universo, o que vizinha a 

galáxia.  Existem padrões de manifestação que variam de acordo com o grau de 

evolução.  

    Usando a capacidade mental circular, imaginem milhões de galáxias instaladas neste 

anel em que a Via Láctea está localizada.  

    Dá para imaginar o tamanho dimensional deste cenário?  

    Este comando planetário age nestes sistemas vizinhos.  

    TUDO QUE ESTÁ MANIFESTADO NO UNIVERSO É UMA EXPRESSÃO DE “DEUS”.  

    Imaginem então quantas diferentes formas de vida existem!  

    A mente humana é capaz de perceber, até aceitar, mas, não compreende toda esta 

imensidão.   

    A responsabilidade dos seres espirituais que atuam no comando planetário além de 

ultrapassar o consciente coletivo atinge dimensões inimagináveis pelo homem.  
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    Neste primeiro momento vamos nos ater ao processo evolutivo que deu origem a 

raça humana.  

    Fazendo um paralelo entre as dimensões, os campos energéticos dos sete corpos e 

as manifestações do ser espiritual num conjunto, unificando e relacionando todos os 

aspectos em uma escala de evolução, podemos entender a vastidão da evolução do 

planeta terra, o nosso Planeta Azul.  

PRINCÍPIO ATIVO = QUÍMICO/FÍSICO+CORPO SUTIL DISPERSO EM FRAGMENTOS  

 

    Esta é a relação do ser espiritual manifestado, seguindo sempre uma escala de 

evolução ascendente, se expandindo num conjunto cósmico pelo espaço à fora, no 

universo infinito imperceptível ao olhar humano, mas, com possibilidade de 

conhecimento à nível espiritual.  

    A ciência atual consegue perceber apenas o que consegue ver e tocar, ainda está 

presa a sensação física, ao que pode ser provado por suas teorias, não supera a 

racionalidade dos conceitos humanizados.  

    Voltando então ao comando planetário, sua principal tarefa é cuidar, avaliar a 

“CADEIA CÁRMICA”.  
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    O ser humano é uma das espécies mais perfeitas da criação, no seu conjunto tudo 

funciona com uma precisão, que nem a ciência explica por não ter uma definição mais 

holística, como não acessa dados imprescindíveis para a explicação, ainda vê o 

funcionamento do corpo físico humano como uma máquina, que em um momento é 

acionada no botão “liga” e de tanto ser usada ou por mau uso é “desligada”.  

    Mesmo com informações sendo enviadas de tantas maneiras diferentes pelo plano 

sutil, não conseguem unir estas informações e achar a resposta para o salto quântico.  

    O COMANDO PLANETÁRIO é constituído por vários grupos.  

    Estes grupos trabalham em conjunto com um CENTRO DE DADOS que permite que 

sejam acessados a qualquer momento.  

    Este centro de dados retém informações dos seres espirituais da terra e de outros 

planetas que estão em órbitas em toda a extensão da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Dimensões ( onde 

a galáxia Via Láctea expande neste momento ).  

    Como o planeta está presente na 4ª dimensão cósmica, este banco de dados se 

conecta com toda a rede de galáxias, bilhões, desde o princípio ativo até agora.  

    Como é um trabalho imenso, este POSTO DE COMANDO PLANETÁRIO TERRENO, se 

divide em setores para que possam interagir entre si.  

    São milhares de postos para milhares de planetas.  

    OS COMANDOS SE DIVIDEM POR RAÇAS PLANETÁRIAS, para ser possível organizar a 

evolução individualizada dos seres em manifestação.  

    Um exemplo de esquema evolutivo de raça:  

TERRA – MÃE PULSANTE  

REINO MINERAL  

REINO VEGETAL  

REINO ANIMAL  

REINO HOMINAL  

    Então, esta raça que está espalhada pela imensidão cósmica entra na cadeia cármica 

e é avaliada pelo seu posto de comando planetário respectivo.  

    Dentro da cadeia cármica planetária é mensurado o grau de comprometimento de 

cada ser, disponibilizando a ele o local onde será sua manifestação, exatamente o 

processo que a terra passa neste exato momento.  
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    O comando planetário está disponibilizando outros orbes, adequando as vibrações 

para possibilitar chances de evolução para os que estão deixando a terra.  

SÃO VÁRIAS EQUIPES DE TRABALHO:  

 I.  EQUIPE DE CONTROLE  

Esta equipe trabalha com uma tela onde cada ser espiritual tem uma 

identificação.  O seu histórico individual está em uma escala de cores.  É 

uma ficha cármica em “alta resolução”, tecnologia avançadíssima, onde é 

fácil, e rápido, a visualização do nível em que o ser espiritual se encontra.  

A leitura é instantânea e com um comando mental da equipe é enviado 

para centros diversos de trabalho já direcionados para campos vibracionais 

compatíveis.  

As cores desta escala refletem todas as manifestações do ser espiritual, 

determinadas nas ESCALAS DOS SENTIMENTOS:  

CORES LANGUIDAS  

CORES MÉDIA INTENSIDADE  

CORES INTENSAS  

Em um degrade de tons é possível, rapidamente, pela equipe avaliar o 

processo cármico.  Os detalhes já estão codificados pelas cores e não é 

preciso identificá-los um a um.  

II. EQUIPE DE ANÁLISE  

Esta equipe vai trabalhar com um maior detalhamento.  Vai analisar se o 

ser espiritual poderá permanecer no mesmo orbe ou se terá que ser 

enviado para outro.  

Entrará em contato com possíveis postos planetários começando um 

diálogo de intercambio.  Esse diálogo possibilita favorecer chances de 

evolução para crescimento individual, ou mesmo, crescimento grupal com 

manifestação conjunta podendo conseguir grandes saltos ascensionais.  

Aqui também o processo tecnológico é o mesmo.  

III. EQUIPE DE RECRUTAMENTO  

                     Trabalho específico em campo.  

Estão em trânsito constante em suas “NAVES” pelo espaço, entram e saem 

do plano astral da terra e viabilizam o transporte dos seres espirituais 
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“ENCAPSULADOS”. (Lembram-se dos seres espirituais que saem do umbral 

ou do desencarne direto?)  

AS NAVES são equipadas para resistirem aos “SALTOS VIBRACIONAIS” sem 

danificar os corpos sutis que estão sendo transportados.  

As cápsulas mantem a vibração estável até que cheguem ao destino.  

É uma tecnologia nem sonhada no plano terreno.  

A velocidade é maior que a da luz.  

Esta equipe quando solicitada está apta a trabalhar com outros postos de 

comandos planetários, ou seja, seres espirituais que deixam seu corpo 

material em outra esfera de evolução, vocês diriam “extraterrestres”, pois, 

tem múltiplas aparências.  

IV. EQUIPE MEDIADORA  

Esta equipe está intimamente ligada com as NOVAS FORMAÇÕES DO 

PLANO DE LUZ onde ainda existem algumas “CIDADES ESPIRITUAIS”.  

É feito um intercambio de informações onde é dado o “ok” para os 

procedimentos continuados da cadeia cármica terrena.  

Fica ao encargo do “PLANO DE LUZ” conscientizar e acessar o ser espiritual 

ao plano individual cármico.  

V. EQUIPE DE READAPTAÇÃO  

Trabalham nos orbes onde foram efetuadas as transferências.    

Logo que os seres espirituais são liberados de suas cápsulas, começam o 

processo de readaptação no novo planeta.  

Neste momento a equipe tem que usar de toda a habilidade, pois, o 

momento é delicado, não podem contar com os ajudantes terrenos e tem 

que adequar a vibração com a dos recém-chegados para não haver um 

“CHOQUE VIBRACIONAL” que poderia desestruturar todo o campo 

energético.  

Então, adaptados, seguem em curso o plano reencarnatório, orientados e 

aptos a exercer a próxima manifestação.  

Esta equipe volta ao posto de origem da terra passando a responsabilidade 

para a hierarquia do planeta onde foram deixados.    

    Diante de uma organização complexa é dado todo direcionamento das ações destas 

equipes de trabalho veiculadas no AMOR UNIVERSAL.  
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    A energia que move todo este movimento é gerada dentro de cada ser espiritual que 

atinge o verdadeiro sentido da “VIDA”.  

  

“ORDEM MAIOR DOS COMANDOS”  

  

    Atravessamos neste momento um portal muito significativo que mostra uma 

estrutura diversificada de atividade dentro de um plano maior intensificado em 

“AÇÕES CÓSMICAS INTERDIMENSIONAIS”.  

    O objetivo deste plano de ação é “MANTER”, “SUSTENTAR” e “SOCORRER” para que 

a harmonia cósmica não seja afetada por vibrações não qualificadas.  

    Estas plataformas estão distribuídas pelo universo, cada qual é responsável por um 

território espacial.  Estão localizadas em pontos estratégicos da 1ª à 7ª Dimensão.  

    A comunicação entre elas é ágil, facilitada por aparelhagem sutil que tem um mesmo 

sistema funcional.  

    Podem se projetar, como uma holografia, podendo dar a impressão de estarem mais 

próximas do que em realidade estão.  

    Existem plataformas menores que se projetam com mais facilidade no espaço 

dimensional podendo atender urgências específicas.  

    Temos equipes de seres espirituais de múltiplas raças que se misturam e trabalham 

em unidade. São seres espirituais com diferentes manifestações físicas, formas, cores e 

sons dentro de uma gama infinita de vibração.  

    Cada qual assume o seu posto e exerce suas funções respeitando o comando de 

“CHEFES EM MISSÃO” sendo eles designados por hierarquias universais que se 

manifestam da 8ª à 14ª Dimensão.  

*Não confundir o significado da palavra “chefe” que neste caso não tem a conotação 

terrena, mas, um sentido hierárquico.  

 Os seres espirituais que assumem as responsabilidades são aqueles que já atingiram 

grau ascensional acima da 5ª dimensão e escolhem estar em serviço no “COSMO 

BAIXO”.  

COSMO BAIXO: compreende toda a manifestação cósmica universal da 1ª Dimensão 

até a 7ª Dimensão.  

 

 MANTER  

Toda esta engrenagem cósmica precisa ser mantida em perfeito equilíbrio.  
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O desequilíbrio começa na estrutura inicial: ÁTOMO.  

O átomo é formado por uma partícula microscópica não identificada pelo 

homem, ela é invisível, um distúrbio em sua estrutura pode causar uma 

avalanche de panes em todo o sistema espacial.  

É preciso uma via direta em toda a estrutura atômica que forma o cosmo, que 

viabilize o acesso ao conjunto que o constitui, com uma força que é acionada 

automaticamente para equilibrar qualquer anomalia que possa aparecer. No 

caso das dimensões mais baixas, ou seja, da 4ª d para baixo é onde se tem o 

maior número de requisições, pois, o nível consciencial ainda está em faixa 

vibracional muito primitiva e faz experimentos prejudiciais à VIDA.  

Citaremos um exemplo que acontece no planeta terra: armas atômicas. Então 

é preciso uma ação de interferência para manter o universo em seu trajeto 

sem que seja alterado o curso natural de expansão.  

Para refletirmos: “quão danoso seria se um planeta fosse exterminado do 

espaço que ocupa  no cosmo pelos seus próprios habitantes?”  

Refletiria em toda a rede universal como uma onda que move tudo de seu 

estado natural.  

É então usado um tipo de RAIO ESTABILIZADOR que tem a sua origem na 

CENTRAL DE CONTROLE DAS PLATAFORMAS.  

Todo este processo é controlado e assistido por técnicos aptos e magistrados 

nesta tarefa.  

  

 SUSTENTAR  

De onde vem tanta energia para manter todo este conjunto funcionando?  

Nada é desperdiçado no universo, existe um sistema de “CAPTAÇÃO 

ENERGÉTICA” onde é reciclada toda “EXPRESSÃO ATÔMICA” que tem um 

funcionamento parcial, necessita de uma ativação eficaz para voltar à ativa. 

Passa por câmaras onde é restituída toda capacidade energética ganhando 

nova vida para formar novos corpos vibracionais.  

São redirecionados para os locais de afinidade vibracional.  

É o princípio da vida, não tem fim é um processo infinito compatibilizando 

fórmulas atômicas em processos construtivos pelo universo afora participando 

de todo o processo da “VIDA” cósmica.  

Hora estão aqui hora estão ali ultrapassando fronteiras e ciclos dimensionais 

em uma viagem infinita pelo universo.  

  

 SOCORRER  

PARTÍCULA INVISÍVEL DO ÁTOMO  

AT: parte central invisível do átomo.  

Imensos veículos espaciais são construídos desta partícula por isso são 

invisíveis ao homem.    

Percorrem o espaço/ tempo interdimensional sem serem afetados.  
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“O DIA EM QUE O HOMEM TIVER DOMINADO A ESTRUTURA DO ÁTOMO ELE 

TERÁ EM SUAS MÃOS A TECNOLOGIA AVANÇADA QUE REGE O COSMO  

BAIXO.”  

 “HOLTIS”  

  

Assim como nas cidades espirituais existem veículos que transitam no plano 

astral temos aqui os veículos que transitam espacialmente divisando o tempo 

entre galáxias e dimensões.  

Estes veículos são construídos com a energia do “AT” em estrutura 

“ANTIATRATIVA”, ela não atrai e não é atraída por quaisquer vibrações 

existentes no espaço. Tem a capacidade de locomover-se por todo o cosmo 

baixo sem que nada a impeça de chegar ao seu destino.  

O “AT” não se classifica em nenhuma categoria gravitacional, é invisível ao 

olhar humano.  Será descoberto quando o ser espiritual humano estiver em 

um grau de evolução equilibrado para que possa fazer bom uso deste 

conhecimento.  

Estes veículos são usados nos chamados de “socorro”.  

A TERRA como “MÃE PULSANTE” emite uma frequência que imediatamente é 

detectada pela plataforma, é identificada como irregular e é acionado um 

sensível alarme que ativa um dos veículos que se destinam única e 

exclusivamente para este fim.  Este segue para o seu destino mantendo 

sempre a distância segura entre ele e o local.  

Citaremos um exemplo bem atual para análise:-  

“Está acontecendo uma mobilização em massa, um protesto onde flui do 

coletivo uma vontade de mudança, é um ato pacífico pela maioria, mas, em 

um dado momento um foco de energia não qualificada é percebido podendo 

desencadear uma tragédia. esta vibração não qualificada é detectada e 

imediatamente é enviado do veículo para o local uma energia que inibe ou 

desacelera a onda vibratória para evitar um dano maior.”  

Este procedimento é feito, todo momento, pois os veículos estão a postos para 

qualquer sinal de perigo.  

Não é possível evitar os acontecimentos, pois, este plano terreno ainda 

escolhe, está preso ao livre arbítrio, o que é possível é amenizar com uma 

vibração de “ALTA QUALIDADE EQUILIBRADORA” fazendo a outra retroceder 

e não atingir outro foco de manifestação.  

Quando o pedido de socorro vem de uma ação de guerra, conflitos com arma 

de fogo, etc... São ativados vários veículos, quantos forem necessários para 

agirem em dado acontecimento.  

Até para efeitos como, queimadas das matas e florestas, maremotos, furacões, 

etc... São atendidos porque muitos deles são provocados pelo homem. Os 

veículos ocupados com equipes qualificadas percorrem o espaço protegidos 
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pelo “AT” que forma uma barreira invisível que permite viajarem e executarem 

os socorros sem a interferência externa.  

Como sabemos cada sistema evolucional tem suas próprias plataformas, mas, 

isto não é impedimento para que um ajude o outro como uma irmandade. 

Seres espirituais de “ALTO PODER VIBRACIONAL” ficam dispostos por todo o 

cosmo baixo emanando ondas de amor universal para todos os que emitem 

sinais de sentimentos inferiores.  Eles ficam instalados em naves específicas 

que armazenam estas vibrações e distribuem conforme a necessidade.  Elas 

também são protegidas pelo “AT”.  

Existe um revezamento destes seres espirituais entre naves podendo ser 

potencializada toda essa energia.  

O intercâmbio de ajuda mútua é também entre as plataformas que por sua vez 

estejam mais aptas a atender ao pedido de socorro emitido.  

Esta comunicação é feita pelo mesmo raio que locomove as plataformas, 

veículos, naves e cápsulas.  

Este raio é uma partícula da luz, vamos chamá-lo de “RAIO CRISTAL”. Tanto a 

nomenclatura para o “AT” como para o “RAIO CRISTAL”, é apenas provisória 

por não terem tradução no plano terreno.  

Deixamos para os físicos a incumbência de dar nomes mais apropriados para o 

entendimento terreno.  

O objetivo maior destes atendimentos é minimizar ao máximo a energia não 

qualificada já que a interferência direta de nada ajudaria na evolução terrena, 

pois, seriam poupados do sistema da cadeia cármica.  

O comando maior tem como responsabilidade manter o equilíbrio galáctico e 

interdimensional da 1ª à 7ª Dimensão.  

É um trabalho grandioso onde forças de ação se juntam e agem com a 

harmonia universal.  

Quando são acionados exercem suas funções com inteira presteza seja para 

onde forem chamados não importando com o que terão de fazer, não medem 

esforços para que o resultado seja o que estiver programado.  

Portanto estão aí, bem perto, por mais longe que pareçam estar invisíveis aos 

olhos humanos, mas, visíveis aos olhos espirituais.  

  

MANTER, SUSTENTAR E SOCORRER o cosmo baixo é uma missão individual e 

ao mesmo tempo coletiva de todo ser espiritual seja qual for o grau de 

manifestação, pois, o cosmo universal é o “NOSSO LAR”.  

PRÓXIMA ETAPA... ALÇAR VOO!  
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CAPÍTULO 2  

  

  

   Começamos a grande viagem por vias desconhecidas pela consciência humana, mas, 

conectada com o espírito.  

    Despertemos para a compreensão de novas vivências pelo cosmo baixo, vidas 

futuras na 5ª, 6ª e 7ª Dimensão cósmica.  

    Com uma visão simples e descomplicada ilustraremos as visões de esferas evolutivas 

do caminho espiritual.  

    ABRAM SUAS MENTES TERRENAS PARA A VISÃO DA “VIDA”.  

    Partindo dos estados de manifestação SÓLIDO, LÍQUIDO E GASOSO abriremos outro 

paralelo ampliando o nosso leque de compreensão:-  

 

ESTADO SÓLIDO>ESTADO LÍQUIDO>ESTADO GASOSO  

ESTADO GASOSO>ESTADO LÍQUIDO>ESTADO SÓLIDO  
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    O homem é gerado dentro de uma bolsa de líquido amniótico, ou seja, seus corpos 

sutis espírito e perispírito já existem e esperam a formação deste corpo sólido para 

completar a manifestação do ciclo.  

O feto se familiariza com a substância líquida com maior identificação, a sensação de 

estar livre no espaço facilita sua integração com o perispírito que está conectado com 

o espírito.  

    Ao completar sua estadia na bolsa sai literalmente para o mundo material onde sua 

forma física se densificará mais e mais com o passar do tempo de sua integração nesta 

encarnação no planeta.  

    Então temos os três estados gasoso, líquido e sólido.  

    Em uma escala evolutiva vejamos o que o paralelo feito entre as dimensões, corpos 

e centros de força tem como conexão com os estados acima citados.  

    Nas três primeiras dimensões tem a oportunidade de evolução no plano físico 

primário no desenvolvimento dos centros de força básico, esplênico e umbilical, ou 

seja, todas as transformações éticas e morais sendo lapidadas e completamente 

purificadas, conseguindo o ser espiritual evoluir dentro da escala cósmica.  

    As manifestações são densas, os átomos aglutinados, a mais intensificada forma da 

materialidade.  Nesta manifestação primária a vibração dos corpos materiais é de 

ondas de baixo alcance.  

    Esta é a fase mais difícil de transpor, é o básico do básico, é a estrutura dual que rege 

o ser espiritual onde o ego tem uma atitude persistente e incansável, o homem se crê 

poderoso e dono de si.  

    Este aspecto é muito bem trabalhado e esmiuçado em seu tempo espacial por um 

conhecimento explícito por estudiosos.  

    O homem aproveita este conhecimento integrando em seu ser íntimo e corrige a má 

conduta de sua manifestação encarnada. Este segue então o critério do 

autoconhecimento usando com sabedoria todas as informações que lhe chegam, tanto 

as perceptíveis como as sutis por intermédio de seres espirituais avançados. Este 

estágio é o que parte da raça humana está atravessando, aqueles que permanecerão 

no planeta terra na 4ª Dimensão. Estão passando por um portal respeitando todo o 

processo de cada ser individualizado como foi relatado no capítulo 1.  

    Aquele que transformou as três primeiras energias a seu favor potencializou os 

outros centros impulsionando-os para a próxima fase de estrutura corporal para 

atuarem na 4ª Dimensão que é uma etapa preparatória para a 5ª Dimensão.  
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4ª DIMENSÃO  

  

    Inicia-se o processo de mudança, se o corpo manifestado na 3ª Dimensão já era mais 

líquido do que sólido, na 4ª Dimensão toda estrutura atômica deste corpo está sendo 

modificada para o ESTADO LÍQUIDO.  

Este corpo em estado líquido é comparado a uma estrutura gelatinosa, sua 

composição interna é mais fluídica mantendo uma estrutura externa mais rígida para 

conte-la.  

    O corpo mantém as principais características humanas abolindo a manifestação dos 

três primeiros corpos:-  

FÍSICO     /     BÁSICO  

ETÉRICO     /     ESPLÊNICO  

ASTRAL     /     UMBILICAL  

    Os quais o prendiam a materialidade.  

    São corpos mais leves que irão dar suavidade a manifestação do espírito preparando 

para planos mais sutilizados, ainda povoam planetas com a mesma estruturação 

atômica, é uma ação conjunta harmonizando todos os aspectos da evolução.  

    Nesta esfera dimensional o universo se comporta diferente, como sua estrutura 

passa por modificações refinadíssimas, é como se passasse por um espelho d’água 

vertical para se manifestar onde não é mais percebido por dimensões inferiores.  

    Os planetas ainda tem a forma de globo para facilitar as adaptações, mas, dividem os 

espaços cósmicos com plataformas que são semimateriais para suportar seres de luz.  

   O espaço é presente e faz um ambiente cósmico para que seja possível a presença 

destas manifestações.  

   O tempo começa a se adaptar a ciclos diferentes das dimensões baixas.  

*Dimensões baixas: 1ª, 2ª e 3ª Dimensões.  

 

PLANETAS  

    São formados de minerais, plantas e animais como na terra antiga da 3ª dimensão.  

Suas estruturas com formação atômica modificada começam a se tornar mais 

translucidas.  
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    Sempre com a mente solta, livre de conceitos pré-estabelecidos, vamos entrando 

nesta atmosfera planetária sutilizada da 4ª Dimensão.  

    Em uma escala de menor densidade e pouca gravidade imaginem um planeta 

envolto por uma atmosfera parecendo uma casca supra fina que o protege.  Vamos 

individualizar esta estrutura no espaço e descrever sua formação.  

    Na 3ª Dimensão o planeta terra tem a sua superfície coberta por volta de 71% de 

água.  O corpo humano tem o seu organismo composto por volta de 70% de água.  No 

sistema gravitacional em que a terra orbita na 3ª D tudo tem seu equilíbrio próprio.   

Passando para a 4ª D esta situação vai se modificando por que a ideia é expandir e se 

soltar de um sistema para evoluir como LUZ.  

    Este também é o objetivo do ser espiritual humano.  

    Então tudo que prende o universo em um sistema orbital começa na 4ªD um novo 

movimento:- O MOVIMENTO ANTIGRAVITACIONAL que liberta, que solta, que 

desprende tudo em um processo progressivo até chegar a 7ª D.  

    Esta nova terra segue se desmaterializando, perdendo densidade assim como tudo 

que faz parte dela, com a perda do ÁTOMO-MASSA passa a ficar, mais leve,  mais 

sutilizada, as estruturas se tornando mais líquidas vão se transformando quase que 

translucidas.  

    As formações mineral e vegetal passam pelo mesmo processo, vagarosamente pelos 

“ANOS ESPACIAIS DIMENSIONAIS”, onde estes corpos aprendem a não envelhecer, 

mas sim, se transmutar.  

SISTEMA REPRODUTIVO   

    Não tendo o domínio dos três primeiros corpos e centros de força que somatizam 

suas energias se potencializando com os demais, todo este processo se transforma.  

    O fundamento reprodutivo deixa as manifestações de níveis inferiores de 

sentimento passando a ser criada uma ponte com o DIVINO CRIADOR, tendo ainda o 

sexo feminino e masculino entre as expressões dos seres espirituais humanos.  

    Com base no amor o ser espiritual segue na jornada evolutiva entendendo cada vez 

mais que nos níveis superiores não necessitará se reproduzir , portanto, não precisará 

de sexo. Ele será um ser espiritual.  

COMPORTAMENTO  

    O ser espiritual humano em sua trajetória com base em ensinamentos que adquiriu 

de um conhecimento universal, sabe e tem consciência da atitude comportamental 

que deve dirigir a sua existência.  
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   Vai transmutando suas atitudes mentais elevando seu padrão vibratório do 

pensamento atingindo camadas extrassensíveis do cérebro possibilitando um 

refinamento inteligente com formas-pensamento superiores abrindo portais de acesso 

a entidades espirituais puras.  

    O feixe de conhecimento superior sintoniza-se e instrui, ainda individualmente, cada 

ser espiritual manifestado.  

  

5ª DIMENSÃO   

  Estão prontos!  

Podemos fazer parte da grande família cósmica da 5ª D que se prepara para uma 

sutilização ainda mais radical, podemos dizer, do que a passagem para a 4ª D.  

    Os corpos são mais translúcidos quase que uma transparência mantendo a estrutura 

gelatinosa com a camada mais densa protetora.   

    Começam as instruções nestes mundos que ainda se alimentam de fluídos líquidos 

que no seu futuro evolutivo se extinguirá assim como a reprodução manifestada.  

    As estruturas são ainda mais leves, não existe nada em desequilíbrio que condense 

doenças, pois, o nível pensamento está em processo intenso de purificação não 

possibilitando qualquer tipo de defeito EXTRA- ATÔMICO.  

    As comunidades interagem pacificamente e amorosamente.  

*Estão sendo permitidas informações do processo evolutivo do planeta terra ao que se 

refere a uma realidade desejada assim como acontece com outros planetas do mesmo 

padrão e com seres espirituais humanos.  Tudo isto depende de como irão escolher 

seus caminhos.  No “PROGRAMA CRIADOR” está plasmado um enorme “PLANETA 

AZUL” na 9ª D sendo a sede para grandes decisões planetárias.  Todo o mecanismo 

cósmico funciona para apoiar o equilíbrio, mas, como sabem vivem no dualismo, por 

esta razão estamos tendo a permissão para trazer estas informações para este plano, 

para dimensionar a importância deste período terreno.  Para que a terra atinja o nível 

descrito na 5ª D, terão que ser usados dispositivos que acelerem todo o processo.  

Diríamos que se não atingirem o nível da 5ª D a tempo teremos que formar uma 

replica que dê oportunidade para os seres espirituais humanos que estão se 

esforçando para avançar e estão sendo segurados pela massa derrotista.  Esperemos 

então o despertar na paz e no amor.  

    Voltando aos padrões evolutivos da 5ª D, os seres espirituais humanos, não tem suas 

vidas controladas por nada externo, falando em uma linguagem mais terrena de 3ª D, 

não existe dinheiro, não é necessário se comprar nada.  As comunidades são 

autossuficientes, suas vidas são regidas pela sabedoria.  
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    Tudo nasce e vive naturalmente porque não existe maldade.  

    Como não são doentes não existe desequilíbrio e a dualidade deixa de ter espaço.  

    O foco é a preparação para a grande passagem que neste caso é só alegria de viver, 

pois, a sabedoria se manifesta no espírito e vão transmutar os seus corpos líquidos em 

corpos mais sutis, ou seja, corpos gasosos.   

    Os corpos e centros de força da 4ª D E 5ª D vão se potencializar com os demais da 6ª 

D e 7ª D.  

    Esta transformação excede todos os limites do pensamento humano da 3ª 

Dimensão.  

Estamos chegando a grande fronteira onde novos corpos serão formados, corpos 

estes sem limitar a expressão do espírito.  

   Antes de passarmos adiante gostaríamos de salientar que nos últimos limiares da 5ª 

Dimensão as manifestações minerais e vegetais vão deixando sua formação atômica 

transformada em níveis mais centralizados do planeta em atividade, porque o homem 

como ser espiritual já está se individualizando dos apegos figurativos.  

    O reino animal deixa este cenário antecedendo os outros dois, pois sua evolução só 

acontece nos planos mais densos, então não encontrando mais afinidade progressiva 

se detém nas manifestações até a 5ª D completando os níveis evolutivos em planetas 

diferentes, mas, isto seria outra dissertação.  

    Vamos nos ater ao ser espiritual humano que se concentra agora na passagem para 

a 6ª Dimensão.  

    Os reinos mineral e vegetal ainda fazem parte do início de integração à próxima 

etapa, concentrando sua energia para favorecer o ambiente propício para a formação 

de toda a atmosfera que receberá o ser espiritual em ascensão.  

  
6ª DIMENSÃO   

Começa a formação de um centro energético aonde o tempo começa a regredir, 

desacelerar chegando a ZERO.  

    Existe o espaço.  

    Quando no princípio da entrada para a 6ª Dimensão todo o trabalho preparatório de 

energias diferenciadas é terminado, entra em ação a formação de uma cúpula que vai 

promover a criação de uma substância muito mais fina que o gás, esta substância vai se 

agregar com o que hoje se conhece como ÉTER.  



 

 

36  

  

    O éter como fluído vital será o suficiente para manter a vida quase que totalmente 

gasosa da expressão do ser espiritual que ao deixar sua EXPRESSÃO LÍQUIDA vai 

assumir o seu “NOVO CORPO”, ou seja, os seus sete centros energéticos estarão 

trabalhando em conjunto em uma forma humana emoldurada com uma fina camada 

de uma substância transparente que de acordo com cada individualidade refletirá 

cores diferentes.  

    Começa a se habituar a uma nova e diversa frequência.  

    O corpo anterior não “morreu”, não deixou de existir, o ser espiritual não 

“desencarnou”, ele transmutou o corpo SEMIFÍSICO LÍQUIDO para GASOSO.  

    TODO O CONJUNTO MANIFESTO ULTRAPASSOU A BARREIRA DO TEMPO.  

    Ainda se adaptando a este novo estado o que o mantém em unidade é o “FIO DE 

PRATA” que terá sua função definida até a 7ª Dimensão.  

    O ser espiritual age com naturalidade e busca o ponto de equilíbrio dos centros 

energéticos que são alimentados pelo fluído específico deste plano.  

   O ar não tem mais função porque para esta constituição corpórea que passa por 

processos de purificação intensa, ele seria tóxico, quebraria todas as MOLÉCULAS 

SUPRASUTIS e o corpo gasoso se dissolveria.  

    O ser espiritual neste estágio está atingindo um grau tal evolutivo que colabora com 

sua sabedoria para o avanço de todo o universo cósmico do “COSMO BAIXO”.  

    Tem conhecimento e acessa o seu espírito, tem a capacidade de contatar todo o 

aprendizado não só pessoal como de tudo que se passou até então.  

   Conhecimento científico, social e ambiental que quando encontra reciprocidade 

vibratória emite a mensagem, se esta é captada pode favorecer avanços incalculáveis 

como curar doenças, mudanças comportamentais sociais, preservação de espécies e 

assim por diante.  

    Tudo funciona equilibradamente não tendo a necessidade de competir em nenhum 

aspecto da vida.  

    O alimento de que necessita está a sua volta para manter sua estrutura gasosa 

funcionando em perfeito estado.  

    O que determinará sua passagem para a 7ª D é o seu CONTROLE VIBRACIONAL.  

    A VIBRAÇÃO SONORA é algo que não conseguimos encontrar meios de trazer para 

vosso plano.   O aparelho auditivo humano não é capaz de identificar, e não se conhece 

até o momento esta onda vibratória, pois, não expande, quase não temos 

manifestação do tempo, o espaço já está modificado pela atmosfera e o centro de 

gravidade não existe.  
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    O que mantém as coisas como são, são os fluídos com composição desconhecida por 

vós.  

    O universo se manifesta de várias maneiras, seria impossível transmitir o sentido de 

tudo em palavras tão limitadoras, por mais sofisticadas que pudessem ser não seria o 

suficiente.  

    O vocabulário simples talvez seja mais útil por ficar mais próximo de vós, de vosso 

íntimo, do vosso ser espiritual que é capaz de reconhecer sinais com muito mais 

facilidade do que códigos que seria necessário um estudo profundo para decifrá-los.  

Tudo tem sua razão, os códigos geométricos, cores, sons que são úteis em 

manifestações no cosmo baixo.  

    Deixarão de ter utilidade a partir da 8ª Dimensão, pois, não será necessário codificar 

conhecimento.  

 

Formação de um CENTRO ENERGÉTICO ultrapassando a barreira do tempo.  

  

  

7ª DIMENSÃO   

    

    Assumindo a multiplicidade deste estado, controlando toda a manifestação gasosa, 

transmuta-se para a atuação na 7ª dimensão.  
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    Os centros energéticos estão quase que unificados.  

    ESTE É O MESTRADO DO CONHECIMENTO DO COSMO BAIXO.  

    O ser espiritual é capaz de compreender todo o trajeto do espírito desde o 

PRINCÍPIO ATIVO até a 7ª D.  

    É hora então de ministrar seus conhecimentos e se preparar para a passagem 

transformadora, onde deixará toda a estrutura atômica para trás e assumirá uma 

ATUAÇÃO EM EXPRESSÃO.  

    O ser espiritual completa um CICLO EXISTENCIAL, a sua consciência está 

completamente ativada e conectada com seu espírito, todos os seus centros 

energéticos se tornam apenas UM.  

    A CONEXÃO É TOTAL.  

    O corpo gasoso se transmutará, em breve aprenderá a emanar sua energia 

incondicionalmente.  

    Dualidade quase que extinta, só precisa deste artifício para voltar ao passado, ou 

seja, atuar em níveis vibracionais do cosmo baixo onde existe tempo/espaço, pois terá 

que alterar toda sua estrutura, novamente se densificando e subdividindo sua energia, 

que agora é una em sete corpos de manifestação.  

    Esta fase se completa na sabedoria suprema, formando-se mestres que podem ser 

designados às missões decisivas intergalácticas.  

    Lembremos que nesta dimensão os planetas também estão em estado gasoso e não 

dependem de sistemas para viver.   São centros completamente independentes e 

autossuficientes.  

    Condições estas, bem diferentes do planeta Terra atual, que precisa  de planos 

manifestos, como vimos no CAPÍTULO 1:-     

 PLANO ASTRAL  

 PLANO DOS SERES ESPIRITUAIS ASCENSIONADOS  

 COMANDOS PLANETÁRIOS  

 ORDEM MAIOR DOS COMANDOS  

    Todos para ajudar a controlar o livre arbítrio que é uma força poderosa em mau uso 

na maioria das vezes.  

    Se o homem soubesse o que o universo reserva, encurtaria este caminho agindo de 

maneira sábia e teria em suas mãos o paraíso manifestado que é a beleza 

materializada que proporciona a vida neste planeta, que não foi exterminado ainda 

graças a sua força natural de resistência.  
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    Todo este processo evolutivo poderia ter sido diferente, assim como outros mundos 

o conseguiram.   Outros orbes com seres espirituais humanos souberam atingir seu 

ápice dentro da razão e conquistar a perfeição ainda na manifestação material.  

    Por esta razão foi permitido trazer a vós estas informações, porque esta conquista já 

foi conseguida por outros.   

Preparemo-nos então, para concluir a EVOLUÇÃO TEMPORAL onde o espírito 

caminhou por vias densificadas, necessitando de estruturas palpáveis para a sua  

manifestação.   

    Presentes no tempo e espaço passando por níveis de sutilização até o limite máximo 

da 7ª D, unificando seus corpos vibratórios, transmutando toda sua estrutura 

expressiva se desmaterializando ao sutil campo espaço.  

    Toda esta transformação necessita de um olhar mais delicado e ao mesmo tempo 

detalhado, pois, não se trata simplesmente de uma mudança onde tudo se transforma 

em gás e se mistura no espaço.  

    É ainda uma estrutura individualizada, um ser espiritual que está evoluindo com um 

sentimento incondicional unido a um raciocínio lógico, mas, não científico, porque 

nesta etapa de evolução quase não se tem mais o que explicar, não tem mais o 

descobrir e provar matematicamente como em vosso plano.  

    Existe sim uma sabedoria universal que “É”  , “ESTÁ MANIFESTA” .  

    Explicar isto de uma maneira para um entendimento na 4ª D é praticamente 

impossível, pois, se olhar para o universo não enxergará, se viajar com seu espírito até 

estas superfícies territoriais dimensionais, porque seu nível vibracional é compatível, 

não reconhecerá isto como verdade.  

    Está tão fora da realidade em que presume que vivencia, que o vosso cérebro 

humano bloqueia esta informação para que não “enlouqueça”.  

    Isto fatalmente aconteceria, pois, tudo nas dimensões avançadas é tão magnífico 

que não suportaria saber que está preso às amarras que vós criastes para o seu 

espírito, entrando em uma cadeia cármica que terá que recuperar todo um ciclo 

frequencial energético para poder atingir tais níveis de evolução.  

    Voltando para o corpo gasoso, que é, de certa forma retido em uma redoma de 

energia sutilizada, se prepara para a transmutação.  

    Chamamos à atenção para esta fase transitória do ser espiritual que começa uma 

alteração da vibração de todo o ciclo do cosmo baixo, para sua  entrada no “COSMO 

MEDIANO”.  

   O SER ESPIRITUAL TERÁ QUE DEIXAR DEFINITIVAMENTE SUA ESTRUTURA ATÔMICA.   
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    Poderíamos deixá-los saber de fórmulas que traduziriam este estado, mas, não 

poderiam entendê-las.  

    Assim, é melhor colocarmos todos os aspectos transitórios de manifestação com um 

vocabulário simples, como já foi colocado anteriormente, para facilitar a dinâmica da 

comunicação.  

    A estrutura que suporta o ser espiritual no portal da 7ª D para a 8ª D é bem 

diferente.   O ser espiritual encerra neste momento um ciclo total da CADEIA CÁRMICA 

GALÁCTICA, passou por todos os estágios de aprendizado e passa a ser graduado como 

mestre.  

    Assim como no plano dos seres espirituais ascensionados, em cada passagem entre 

dimensões na escala evolutiva, o ser espiritual pode optar em atuar no estágio em que 

está ou abaixo, ou evoluir, mesmo sabendo que em algum momento ele cederá um 

“ESPAÇO NEUTRO” dentro de sua evolução para doar a energia de conhecimento para 

o universo para favorecer o crescimento cósmico.  

*ESPAÇO NEUTRO  

    Quando o ser espiritual entra na fronteira da 7ª D para a 8ª D toma “CONSCIÊNCIA 

ESPIRITUAL” de sua existência, não se trata de sentimento incondicional de amor, é 

algo muito maior.    Se até aqui usou a dualidade em níveis diferentes de acordo com 

sua evolução, usou do livre arbítrio para escolher seus caminhos, no seu inconsciente 

já está gravado um registro básico da manifestação espiritual.    Entrando em estado 

centralizado de energia, vai deixando, camada por camada de sua estrutura corpórea 

que está condensada, e vai liberando seu espírito.  

    O FIO DE PRATA se dissolve com o mesmo movimento, integrando-se a atmosfera e 

o espírito é envolvido por uma cápsula entrando no ESPAÇO NEUTRO.  

    Está totalmente protegido e receberá em breve um novo fio que o ligará à outra 

atmosfera vibracional e receberá outro corpo de manifestação.  

   O espírito trabalha em uma busca pelo universo de outro que se conecte com sua 

onda vibratória e transmite a ele conhecimentos que poderão ficar guardados em seu 

inconsciente, ou aflorar no momento oportuno.  

    Independente de qualquer ação de doação por escolha do ser espiritual, este 

momento chegará, não pode ser opcional, ele acontecerá porque faz parte de sua 

evolução.  

    O espírito está liberto, sua essência é una, logo, deixou sua materialidade para fora 

da cápsula, ou seja, sua formação perispirídica se integra com a atmosfera do cosmo 

baixo liberando-o de qualquer vínculo.    O desligar é um movimento suave onde não 

há como descrever em sensações humanas.  
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   O ESPÍRITO SE RESGUARDA NESTA CÁPSULA ATEMPORAL.  

   Imaginem que essa suave passagem que separa dois planos diferentes em sua 

estrutura de manifestação, é como um fio invisível, que se torna como uma janela 

entre dois níveis vibracionais, e que somente o espírito é compatível com a vibração do 

plano seguinte, tendo de ultrapassar o ESPAÇO NEUTRO dentro de uma cápsula para 

atravessar a janela.  

QUAL O TAMANHO,  

QUAL A COR,  

QUAL A FORMA DO ESPÍRITO NESTE PERÍODO?  

É INTRADUZÍVEL, NADA SE ASSEMELHA, POIS, SEUS PARÂMETROS SÃO OUTROS.  

    Seguiremos para o próximo capítulo que será a entrada para a 8ª Dimensão e 

começaremos um novo ciclo: “COSMO MEDIANO”.  

    Abriremos um parêntese para explicar a dinâmica de passagem deste plano para 

outro, do planeta.  

    Toda a estrutura atômica passa por uma transição transformadora ao atingir o portal 

que levará para o outro lado somente a parte sutil.  

    As PARTÍCULAS DE LONGO ALCANCE VIBRACIONAL vão dar impulso voluntário e se 

aglutinarão novamente ao término da passagem sem perder a forma, mantendo sua 

integridade sutilizada, deixando na atmosfera do cosmo baixo sua existência palpável.  

    Esta nova formação se adapta aos poucos ao novo ambiente em que seguirá sua 

evolução.    Mantendo sua forma global, o planeta terra permanece, ainda, servindo de 

base estabilizadora para os seres espirituais humanos.  
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JANELA DIMENSIONAL que faz a fronteira entre a 7ª e a 8ª Dimensão.  
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CAPÍTULO 3  

  

  

    O COSMO MEDIANO compreende um feixe que se inicia na 8ª D até a 14ª D.  

    Trata-se de um ciclo que define a amplitude espiritual do ser.   As individualidades 

que aqui chegam tem a oportunidade de irradiar com integridade a EXPRESSÃO DO 

ESPÍRITO se preparando para em outro ciclo avançado contatar o NÚCLEO.  

 

8ª DIMENSÃO   

  

     O ser espiritual ainda individualizado, saindo da janela que faz a fronteira entre a 7ª D 

e a 8ª D, passa a fazer parte de uma nova fase evolutiva.  
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    A sabedoria se faz presente, é designado a cada ser o seu espaço de manifestação.     

Em sua saída da cápsula que o mantém, o espírito é encaminhado para ambiente 

previamente preparado, que é suspenso no espaço fluídico, assistida por mestres que 

“existem” nesta vibração.  

*FIO DE OURO  

    O “FIO DE OURO” substituirá o “FIO DE PRATA”.  

     O ser espiritual individualizado necessitará deste para poder transitar entre 

dimensões, tanto nas do COSMO BAIXO e COSMO MEDIANO como nas dimensões do 

COSMO ALTO.  

    Sua constituição é mais sutil e iluminada e mantém o espírito uno, não necessitando 

para sua manifestação pontos isolados de energia, como acontece no COSMO BAIXO, 

com a necessidade de descentralizar a energia nos 7 centros energéticos de força.  

    A energia é una, o ser espiritual é visto no todo de sua manifestação.  

O “FIO DE OURO” possibilita a permanência do ser espiritual em múltiplas 

existências, inclusive quando volta para atuar em dimensões mais baixas, cria um 

perispírito único e exclusivo para cada existência, ou seja, são criados os seis corpos de 

manifestação para uma única encarnação.  

   Se o ser espiritual, por sua missão, entra em uma cadeia cármica, a cada PRESENÇA 

(encarnação) é criado um novo sistema sutil perispirídico para assumir esta existência.  

    A única expressão que não se refaz não se renova, não se transforma, permanece a 

mesma é a EXPRESSÃO ESPIRITUAL.  

    Quatro mestres amparam o ser espiritual que assimila a atmosfera fluídica que cria 

do seu próprio centro o FIO DE OURO.  

    Como vem de uma linhagem humana, mantém sua forma com uma sutil linha 

delineando este corpo.  

    O fio sai da altura da nuca até se pronunciar no topo, no centro coronário, 

expandindo como um raio suave na textura, mas, intenso na presença vibratória.  

    Não se deve associar o uso da palavra “VIBRAÇÃO” com “MOVIMENTO”, pois, não se 

trata de mover no espaço e sim de “ESTAR PRESENTE”.  

    Formado o fio que sustentará a PRESENÇA DO ESPÍRITO, pode suavemente ser 

liberado de sua cápsula, onde entra em contato com os seus quatro mestres que o 

ajudarão na adaptação para o novo ciclo.     Não tem nada que o limite, PARTÍCULAS 

DE LONGO ALCANCE começam a circundar o espírito como um balé de pequenas 

expressões luminosas.    Logo estará pronto para sua manifestação de luz.  
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    Enquanto se adapta viaja com seus mestres e interage com eles em ações benéficas 

a este plano, sempre acrescentando vivência existencial à sua memória espiritual.  

    Nesta dimensão o trabalho é dedicado aos seres espirituais que chegam, pois, esta 

preparação é de extrema importância para o sucesso na entrada da 9ª dimensão, 

DIMENSÃO DA LUZ.  

    O espírito é preparado para transmutar feixes minúsculos de luz aglutinando em seu 

corpo de manifestação.  

  

  

9ª DIMENSÃO   

  

  

    Temos aqui a expressão da terra que é chamada de “PLANETA AZUL”.  

Com sua estrutura completamente modificada, foi designada sua missão como 

“SEDE PLANETÁRIA”.  

    Esta é sua última expressão global, cumprindo todas as funções à que foi designada, 

chega com sucesso ao seu destino, se condicionando à atmosfera fluídica como um ser 

vivo, pulsando a qualidade de gerar “VIDA”.  

    Sustenta vibracionalmente várias plataformas por todo o cosmo baixo, é o centro 

decisivo missional de toda a Raça Humana do Universo.  

    Sua importância vital é mais do que justificada por sua existência.    Podemos ver que 

desde o princípio é uma geradora de VIDA, possibilitando, se modificando para 

adequar situações de progresso.  

    Este grande ser vivo merece todo o respeito e amor daqueles que usufruíram dos 

seus benefícios.  

    Presente na 9ª Dimensão como sede planetária proporcionam encontros de seres 

espirituais de diversas expressões interdimensionais, inclusive, da 8ª D até a 21ª D, 

onde são traçados e definidos linhas de posicionamentos perante aqueles que estão a 

trilhar o caminho para a “LUZ”.  

    O ser espiritual começa sua transição para o “ESTADO DE LUZ”.  

    Suavemente, flutua no espaço, interagindo com o ambiente ao seu redor.  

    A estrutura luminosa brota do centro do corpo, que tem a forma humana, na altura 

do coração, vai se expandindo levemente até atingir a totalidade.  
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    Esses pontos minúsculos luminosos, vão se agregando, e assim cada filete 

microscópico de luz interage no conjunto, e conforme esse processo acontece vai 

aumentando sua intensidade.  

*COMO É ESTE RAIO?  

    INDEFINÍVEL NESTE MOMENTO, POIS, VÓS NÃO CONHECEIS NADA PARECIDO.  

    É um brilho que não fere ao ser visto, não emite calor e nem frio, a sua velocidade é 

completamente diferenciada, pois não contamos com o tempo.  

    A distância percorrida pelo raio não pode ser medida, o ser espiritual tem pleno 

domínio de sua expressão, quando atingido este nível pode iluminar ou simplesmente 

diminuir sua intensidade de acordo com o propósito.  

    O ser espiritual entra numa faixa vibracional aonde vai doar essa energia de luz 

conjuntamente com outros, e essa luz se difundirá para o cosmo baixo, cosmo 

mediano e cosmo alto, para servir de um meio equilibrador.  A luz vai ser dosada de 

acordo com a capacidade de absorção.  

O ser espiritual humano manifestado na 4ª D, pelo seu grau vibracional, é capaz de 

engolir as partículas de luz que lhe chegam, pelo desequilíbrio em sua fonte luminosa 

que é a “AURA”.   Quando em desequilíbrio é capaz de sugar os raios sem aproveitar 

de seus benefícios.  

    Porém, o inverso acontece, quando está equilibrado, sua vibração interage com os 

raios que são benvindos e aumenta o potencial de luz.  

    A luz emanada do ser espiritual da 9ª D tem o caminho livre por todo o cosmo, 

nenhum obstáculo se contrapõe no seu destino, ela “É” e “ESTÁ” aonde deve estar, 

não interfere em nenhuma estrutura, nenhum sistema pré-estabelecido, 

negativamente.  

    Ela é livre, e o ser espiritual que sabe recebê-la, se harmonizando e afinando com 

sua presença, só terá benefícios, pois, vem de seres espirituais com um propósito além 

da capacidade de amar.  

    É algo grandioso, um movimento inebriante, de paz absoluta, um contato com o seu 

próprio centro.  

   Não é mais necessário que o “SER ESPIRITUAL EM LUZ” tenha um único espaço a 

ocupar, como um planeta sutil, por exemplo, existem formações espalhadas para 

acolhê-lo.  

    O trabalho agora é de expansão espiritual.  
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    A terra como sede planetária, acolhe a todos os seres que participam do 

“CONSELHO”, serve de ponto estratégico e é um dos centros plasmados na 9ª D em 

atividade constante, já que não entra mais no feixe temporal.  

  

  

10ª,  11ª E 12ª DIMENSÕES  

  

  

    O processo vai se acelerando num crescente, nestas três dimensões o ser espiritual 

se prepara para expandir seus raios, não somente como energia qualificada, mas 

também como sabedoria.   Além de nutrir corpos nas dimensões inferiores a estas, 

descarregará potencialmente, em um trabalho conjunto, conhecimento da memória 

cósmica.  

    Os seres espirituais aprendem a se unificar potencializando a ação que desencadeia 

um processo dinâmico de despertamento espiritual.    Para aquele que abre seu canal 

de comunicação, seja em qualquer nível dimensional, poderá dar um salto luminoso 

em sua história espiritual individual.  

Se isto acontece de forma consciente, trilhará seu caminho com facilidade, podendo 

lidar com energias e situações de má qualidade, com muito mais tranquilidade, e até 

pular etapas na cadeia cármica, aliviando o fardo.  

    O ser espiritual atuante no cosmo baixo, tem tudo isto a seu favor, os ventos sopram 

favoráveis.  Mas, como são mais raros os que se abrem para esta atitude amorosa,  

acabam não aproveitando dos benefícios.  

*como fazer isto?  

    Aos poucos se desligar da futilidade que domina o ego, elevando o nível de 

entendimento de todas as coisas, olhando vendo, sentindo no profundo do ser, 

entender que em níveis sublimados os seres espirituais se preocupam em despejar 

energia qualificada no único intuito da sublime ação.    O retorno benéfico é a 

compreensão de que tudo É e ESTÁ.  

    Nesta fase a preparação é intensa até que chegue o limiar da 12ª Dimensão, onde os 

seres espirituais conseguem a integração total.  

    Todos os corpos luminosos criam a “CAPACIDADE DA UNIFICAÇÃO”.  

    Sendo mantido o núcleo do espírito intacto, é permitido que os feixes de raios de luz 

se interajam, se misturando, os tornando em um, permanecendo a capacidade da 

individualização.  
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    Por esta razão, quando se individualiza para cumprir uma missão nos planos 

dimensionais inferiores, se sente repartido, como se fosse apenas uma parte de si 

mesmo se manifestando.    Falta-lhe algo, não se sente completo, porque optando em 

voltar, é inevitável quase que o total esquecimento, deixando-lhe a sensação de não 

estar inteiro, se sente desmembrado e não consegue se conectar totalmente com a 

presente manifestação.  

    Procura-se por meio do equilíbrio e da busca interior de seu próprio eu, consegue 

aos poucos harmonizar estas sensações, e o sentimento da memória espiritual 

prevalece, aliviando o peso da manifestação, liberando o espírito a cumprir sua missão.  

    No âmago do seu ser, sabe que “ESTÁ”, por alguma razão executando uma tarefa 

que ele próprio está convicto.    Assume novamente a forma corpórea, passa a usar o 

livre arbítrio adquirindo, mais uma vez, o carma.  

   O ser espiritual na 12ª Dimensão tem perfeito e completo controle de si e de tudo à 

sua volta.   

  

  

  

  

13ª E 14ª DIMENSÕES  

  

  

  

    A partir da 12ª D o ser espiritual tem seu pouso em EXPRESSÕES CÓSMICAS.  

    Como não temos as formas no tempo/espaço, a visão destas expressões seria, como 

algo que flutuam sutilmente, quase como um bloco gigantesco, como uma nuvem 

achatada gaseificada, embora sua estrutura nada tenha a ver com gás.    É luz, uma luz 

opaca nas extremidades e no seu interior, guarda o brilho encantador de seus 

moradores.  Vamos imaginar uma sequência de expressões, uma junto da outra, sem 

que possamos perceber aonde uma termina e a outra começa.  

    Todos com o mesmo propósito, dirigindo a consciência espiritual para o mesmo foco.    

A consciência de um é a consciência de todos.  

    O cenário onde tudo acontece é muito parecido nas próximas Dimensões 13ª e 14ª.    

A diferença está no objetivo da unificação.  
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    Ao se prepararem para a entrada na 13ª D a consciência é mais uma vez ativada com 

uma carga vibracional que facilitará a passagem, pois, estamos a caminho de mais um 

portal que fecha mais um ciclo de sete dimensões ao passarmos pela 14ª.  

    O trabalho está focado no propósito comum entre todos os seres espirituais ali 

presentes.    Estão se aproximando do fluxo vibracional que possibilitará o contato com 

o núcleo do espírito.  

    Em breve a consciência será UNA com o CENTRO PRIMORDIAL DE TODAS AS 

COISAS, aos poucos se tornará a totalidade fechando um ciclo de compreensão que 

superará qualquer presença individualizada.  

    Como não podemos, e não temos como comparar a níveis terrenos em sentenças 

matemáticas, ou ao menos colocá-las em uma sentença numérica ou simbólica,  

experimentaremos traduzir a ideia do que significa essa preparação.  

    O alimento para o espírito é o SER na expressão do todo.  

    Então, seguindo este raciocínio, não precisa se expressar de forma nenhuma, pode 

ser somente um ponto luminoso que expande sua luz, sem ter que escolher uma única 

forma que o limite.  

    Este ponto luminoso está no ápice de expansão quando chega o limiar da 13ª D.  

    Não nos esqueçamos, que ele pode estar presente de várias maneiras pelo universo 

afora e ao mesmo tempo estar se aprimorando na unificação de seus raios.    É como 

se cada filamento luminoso se transformasse em outro ser espiritual.    Age fora da 13ª 

D e em outras dimensões sem interferir no seu desenvolvimento.  

É um SER MULTIDIMENSIONAL.  

   Enquanto está centrado na unificação, trabalha ativamente se deslocando, se 

subdividindo atendendo às necessidades de ação que lhe chegam.  

    Não se tem, propriamente, uma hierarquia instalada que delegue missões, é uma 

ação contínua, ininterrupta e automática.    A hierarquia é formada apenas para 

organizar missões mais específicas, onde o ser espiritual terá que se deslocar 

integralmente, voltando no processo contrário para assumir uma missão individual 

interligada com um grupo.  

    Portanto, o desligamento deste ser é muito cuidadoso e delicado, é mantido em 

conjunto com vários outros que virão com ele, passando por vários estágios.    É como   

se tivéssemos  que camuflar a luz irradiada de seus corpos luminosos, fazendo-os 

retroceder ao passado.      
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Os seres espirituais, ao entrarem na 14ª D, vão se adequar a uma nova situação, onde 

os corpos luminosos passarão a não refletir e nem irradiar luz.    Nestas esferas acima, 

é a ausência deste raio que se manifesta, porque o NÚCLEO do espírito está no NADA.  

    NÃO É ESPAÇO, NÃO É UM LUGAR.  

    FICA RESGUARDADO NA TOTALIDADE DO SER.  

    É como se o espírito se anulasse diante de algo muito maior onde sua compreensão 

não alcança uma explicação plausível.  

    É A ENTREGA, A ENTREGA TOTAL DO SER ESPIRITUAL.  
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CAPÍTULO 4   

  

  

  

    A visão deste universo é sensivelmente bela.  

    A interseção das “UNIDADES ESPÍRITO”, fazem-se, como uma enorme engrenagem, 

formando um imenso mar dourado, onde os raios se buscam e se conectam.  

 

    Como citamos no CAPÍTULO 3, para adentrarem na 15ª Dimensão, há a ausência de 

luz, para que a UNIDADE ESPÍRITO encontre em seu interior o NÚCLEO.    Para que 

uma luz apareça intensamente, a outra tem que fazer a entrega.  
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    Vamos explanar as experiências deste encontro, sem nos determos nas passagens 

dimensionais.    Estamos começando com a entrada na 15ª D e vamos seguir num 

crescente, até a 21ª D, sem fazermos um divisor, pois, neste plano evolutivo não 

contamos com o tempo e nem com o espaço.  

    AGORA O BRILHO QUE RELUZ É O DO NÚCLEO.  

    A UNIDADE ESPÍRITO encontra seu único e verdadeiro SER.  

    Neste momento sublime de reconhecimento, onde qualquer sensação humana não é 

capaz de traduzir, a unidade espírito conecta-se com toda a universalidade do princípio 

até o episódio onde se entrega totalmente na passagem da 14ª D para a 15ª D, com a 

plena certeza de que agora será um “ESPÍRITO PLENO”.  

    Espírito capaz de participar da engrenagem maior universal, no “SER AMOR”, capaz 

de ser um por todos e todos por um.  

    São vários momentos onde o espírito experimenta a “UNIÃO”, mas, agora é mais do 

que isto, ele “É” o todo, mesmo na mais minúscula partícula manifestada até a 

MACROUNIVERSALIDADE manifesta.  

    O nível de experiência passa para um novo ciclo, onde há a expansão do núcleo por 

toda a superfície indivisível onde opera este enorme SER ESPIRITUAL.  

   Tudo que o compõe, faz parte de seu “CORPO” que é intocável, não dimensionável, 

mas, completamente preenchido de amor.  

A unidade espírito já é uma célula deste “SER”, que para as dimensões do cosmo 

baixo, pareceria como um dourado queimado.  

    Estamos, definidamente, no “COSMO ALTO”, que compreende a 15ª D até a 21ª D.   

Todas as vibrações que partem deste enorme centro em direção ao “COSMO 

MEDIANO” e “COSMO BAIXO”, passam por estágios de adequação, pois, seria 

insuportável recebê-las diretamente, qual o seu nível de pureza.  

    Os seres espirituais de esferas inferiores a estas, seriam, praticamente, 

desintegrados e o corpo espiritual seria deixado no vácuo, sem terem a chance de 

contatar seu núcleo, pois, ficaria com uma espécie de camada protetora, que é 

acionada assim que exista a ameaça de uma descarga energética não qualificada que 

pode vir de toda a parte do cosmo baixo, DA 1ª D à 5ª D.  

    Quando isto acontece, de uma descarga energética não qualificada atingir um 

espírito, ainda é possível recuperá-lo, mas, é preciso contar com toda a ajuda possível 

dos SERES ESPIRITUAIS DE RESGATE espalhados pelo cosmo baixo, no intento de criar 

condições para que o atingido seja captado e redefinido em suas funções primordiais.  
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   Após isto, recolocado em ambiente equivalente ao que se manifestava, recomeçando 

de onde parou.  

   Estamos relatando um sistema de socorro que conta com a compreensão do ser 

espiritual encarnado que agora toma conhecimento da vastidão infinita que compõe o 

universo.  

    Esta ação só é permitida por esferas de supremacia espiritual.  

    Nem todos, que na esfera da 4ª D onde habitam, conseguem passar pelos estágios 

citados no CAPÍTULO 1, muitos do umbral, são atingidos e lançados para fora da 

atmosfera sutil da terra, e se tornam alvos fáceis para um destrilhar.    Estes socorristas 

tem passe livre para este tipo de socorro.    Não confundir com as equipes que 

trabalham no plano astral terreno, estas de que falamos agora, são compostas por 

seres que estão preparados energeticamente para estas ações.    Não se trata apenas 

de uma estabilização, e sim, uma recuperação de um espírito que prematuramente 

perdeu seus corpos de manifestação, ou seja, seu perispírito foi desmaterializado.  

*Usamos o termo “desmaterializar”, no sentido de desagregar, decompor um 

conjunto.  

    Quando o espírito que desencarna sofre este tipo de ataque de forças indesejáveis, 

que conseguem burlar a segurança estabelecida, que cerca o planeta terra, é 

praticamente arrancado de um sistema seguro para um feixe obscuro no 

tempo/espaço.  

   Então, vemos que, tanto uma força positiva quanto uma negativa, exercida em 

excesso pode tirar o espírito de seu rumo natural.  

    No caso da força positiva, deixamos claro, que poderia acontecer se não houvesse 

um controle extremo e sem margem para erros, da supremacia maior, que elabora 

devidamente o envio desta luz magnífica, sem que seja atingida uma só célula de vida 

espiritual, que possa de alguma maneira prejudicá-la.  

    O desvio acontece quando o ser espiritual é atingido diretamente ou indiretamente, 

por forças existentes no cosmo baixo, de vibração incompatível ou até mesmo 

intencional.  

    Esta força pode vir do próprio ambiente terreno, ou vir de fora, atingindo totalmente 

este ser espiritual que está composto das sete energias que são correspondentes para 

o cosmo baixo.  

    A cobertura de proteção é redobrada nas dimensões mais baixas, mas, os ataques 

podem acontecer até a 7ª D, vindos de planos inferiores.  

    Existe, portanto, um PLANO PARALELO que cuida de equilibrar e acolher estes seres 

espirituais quando atingidos.  
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    O inverso do que acontece no plano sutil da terra, como não temos o perispírito que 

faz a ponte com o ser encarnado, o socorro tem que vir de outra fonte, onde neste 

plano paralelo os seres que trabalham usam uma espécie de passagem, feixes que se 

abrem e os espíritos que estão perdidos são recolhidos, trazidos para dentro desta 

janela, tirados da possível linha de fogo.  

 

Passagens que se abrem no espaço do COSMO BAIXO para os PLANOS PARALELOS.  

    Não podem ser tratados pelos socorristas do plano astral, porque sua estrutura não 

está definida nos sete corpos.    É somente o espírito solto e perdido em um espaço 

que, perdendo sua lembrança, se não for resgatado não tem como se manifestar, pois, 

este não é seu ambiente.  

    Quando resgatado, é ativada sua memória espiritual, vagarosamente, é desarmada a 

cúpula protetora à sua volta, e em espaço neutro é devidamente colocado para que se 

adeque a novos corpos energéticos.  

    Vão ser criados os sete níveis para que este espírito volte a se manifestar 

novamente, terá a chance de ser recolocado no plano astral para reencarnar quantas 

vezes forem necessárias para sua evolução.  

    Somente sendo retirado para o plano paralelo terá a chance de continuar sua 

caminhada, caso contrário, se perderá nas DIMENSÕES INTERMEDIÁRIAS.  

    Falaremos em momento oportuno das DIMENSÕES INTERMEDIÁRIAS.  
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    Assim como contamos sempre com a proteção da “CONSCIÊNCIA MAIOR”, também 

existe a exposição a grandes perigos do mundo dual.  

    O positivo e o negativo estão sempre presentes, e esta força perde impulso quando 

vamos evoluindo e deixando para trás o livre arbítrio.  

    Quando o livre arbítrio deixa de ter força o mundo dual acaba, colocando um fim de 

ciclo.  

    Por esta razão, quando ultrapassamos a fronteira da 7ª D para a 8ª D, podemos 

respirar aliviados, estamos a caminho da ascensão, livres de interferências de 

quaisquer espécies, porque sabemos e somos.  

    Toda a vibração da ENERGIA PURA é distribuída por todo o universo, sem restrição, 

dentro da adequação, mas, como nos estágios até a 7ª D ainda temos a presença 

atômica, seja mais densa ou mais sutil, ela ainda está presente, sua atuação enfrenta 

dificuldades de acesso.  

    Dificuldades como RUPTURAS DE RAIOS VIBRACIONAIS causadas pelas ondas do 

tempo/espaço que interferem em sua ação.  

    Como tudo É e Está estas dimensões elevadas abrigam os “NÚCLEOS PUROS”, onde 

não temos mais raças distintas, chegamos ao “NÍVEL CONSCIENCIAL” não manifestado.  

    Não temos um corpo para cada núcleo, temos o NÚCLEO, temos o ESPÍRITO, na 

ATEMPORALIDADE ANTI-ESPACIAL .  

  “NÃO É DIFÍCIL ENTENDER, É MUITO SIMPLES, FECHE OS OLHOS, INDEPENDENTE DE 

SEUS PENSAMENTOS QUE CIRCULAM SUA MENTE, EXISTE UMA SENSAÇÃO DO 

“NADA”, QUE PACIFICA, AMOLECE E DESLOCA SUA CONSCIÊNCIA ESPIRITUAL PARA O 

INFINITO.”  

   “O NÚCLEO ESTÁ AÍ, NÃO MANIFESTO, MAS, ESPERANDO O MOMENTO DE 

ENCONTRAR SUA IDENTIDADE QUE É O UNO.”  

    Ele se manifesta, quando, encontra todas as outras partes que o compõe, milhões, 

trilhões, infinitamente, espalhadas por tudo.  

    Felizmente, podemos supor que não estamos tão longe assim do real, que a ilusão 

das formas será substituída pelo pleno, pelo inteiro, e não teremos mais a sensação de 

sermos uma parcela que foi repartida.  

        Todo o universo palpável e poroso, como uma enorme esponja, com vários furos, 

que chamam de “buraco negro”...   Nem tão “negro” assim... Se pensarmos que até a 

palavra “desmaterializar” perde seu significado quando entramos na 8ª D que é a “ERA 

DA LUZ”.  
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    Simplesmente, o átomo deixa de ter função, e outra “MICROLUMINISCÊNCIA” toma 

seu lugar.  

*LUMINIS (GREGO) = LUZ  

*LUMINISCÊNCIA = CONSCIÊNCIA DA LUZ  

    Existem portais espalhados por todo o cosmo baixo, facilitando o intercâmbio de 

colaboradores em serviço.    Esse intercâmbio não é de forma consciente para os seres 

espirituais encarnados, age de forma discreta para não desequilibrar todo o processo, 

mas, está presente para favorecer energeticamente, pois, tem uma extensa cadeia que 

atua em conjunto com os socorristas dos planos paralelos.  

    ESTA PURA CONSCIÊNCIA QUE RECEBE SUAS CÉLULAS NÚCLEO, TAMBÉM LIBERA 

NÚCLEOS PARA SE SUBDIVIDIREM NOVAMENTE, FORMANDO UMA CADÊNCIA 

EQUILIBRADA NESTE MOVIMENTO UNIVERSAL.  

    Estamos traçando um caminho retilíneo de evolução para que seja facilitado o 

entendimento, mas, existem muitas variantes ao longo deste percurso.   Vamos abrir 

um espaço para explanarmos estas variações, de maneira a deixar claro que existe 

independente do curso que um ser espiritual tome como diretriz.  

    Estas situações variantes estão em atividade no cosmo baixo, ou seja, da 1ª à 7ª 

Dimensão.  

    Porque escolhemos este momento para estas colocações?  

    PORQUE AGORA É POSSÍVEL ENCAIXAR ESTAS INFORMAÇÕES COM MAIOR CLAREZA 

PARA UMA COMPREENSÃO ADEQUADA.  

    O caminho linear seria o ideal de todos, sem tropeços e direcionado ao objetivo 

maior, na concentração dos esforços bem intencionados rumo ao “PLENO”.    Alguns o 

conseguem, mas, isto não é uma regra estabelecida.  

DIMENSÕES INTERMEDIÁRIAS  

   Quando o ser espiritual deixa sua experiência da matéria, sem o auxilio de algo 

maior, se tornando um fugitivo de si mesmo, encontra subterfúgios, podemos até 

mencionar moradas entre dimensões, acarretando um retardamento no processo 

reencarnatório.    Esta situação é mais complicada nas primeiras dimensões, onde o ser 

espiritual se priva da verdade.    Existem centenas de portais dimensionais entre 

dimensões.    Como o ser espiritual está na era dual da escolha de caminhos, existem 

passagens, que dependendo de sua vibração de média para baixa, se tornam visíveis e 

são atraídos por elas.  

    A espiritualidade nada pode fazer quando isto acontece, porque o próprio ser 

espiritual negou, ao deixar a materialidade, o auxílio que lhe foi oferecido.  
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    Nestes casos, o ser espiritual entra em dimensões de vidas passadas não 

conseguindo mais se desvincular delas.    Podem entre uma manifestação e outra 

voltarem a terra e novamente voltar para as outras faixas interdimensionais.  

    Os seres espirituais que prestam este socorro e tem acesso a este quadro, são 

aqueles que já passaram pelos processos evolutivos acima DA 7ª Dimensão, portanto, 

já conhecem as armadilhas e sabem lidar com situações extremas, são grupos 

preparados para o enfrentamento com espíritos altamente perturbados.    Se bem que, 

não pode interferir, o espírito que entra neste caminho, demora mais tempo para se 

recuperar e alinhar-se no trilho evolutivo.    Os grupos de auxílio são enviados, e 

trabalham incessantemente, retirando das fronteiras interdimensionais 

“OBSCURIDADES” que são chamarizes para estes que ali chegam.  

    Não confundam com o umbral, pois, este se limita no plano astral da terra.  

ZONAS PARALELAS  

    Estão espalhadas por todo o universo.    Estão plasmadas de diferentes formas, 

formas amigáveis ou ameaçadoras.    Formam-se e se tornam materiais, e o ser 

espiritual passa a viver duas realidades, pois, parte de sua consciência fica ali presa 

mesmo que o espírito esteja assumindo um novo padrão de manifestação como uma 

reencarnação.  

   Para explicar melhor, no seu tempo, se entre uma encarnação e outra o espírito teve 

este contato, sua mente viverá nos dois lugares, até que se liberte e siga um caminho 

mais claro e seguro.  

   QUAL SERIA O CAMINHO SEGURO?  

   O CAMINHO DO AMOR.  

PASSAGENS  

    Para os grupos de apoio que se prontificam a auxiliar, como não podem se aproximar 

por terem um padrão vibracional muito diferente, são criadas passagens fluídicas que 

possibilitam o trabalho.   Quando este é bem sucedido, acontecem os resgates onde o 

ser espiritual é colocado em manifestações onde será capaz de superar os traumas 

adquiridos em tais experiências.  

    Nas formas amigáveis de zonas paralelas, não chegam a causar malefícios ao ser 

espiritual, mas, não acrescentam nada em sua evolução.  

    Ao contrário das zonas paralelas ameaçadoras, que causam danos, cicatrizes nos 

corpos sutis, no perispírito, que podem levar o ser espiritual a uma trajetória bastante 

difícil de evolução.  
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    O que estamos relatando está presente no COSMO BAIXO, portanto, é muito mais 

abrangente do que o universo astral que circunda a terra.  

    O caminhar de um ser espiritual é algo desconhecido por vós, que preso a limitações, 

não podem supor.  

   Por esta razão, repetimos, os cuidados maiores são dispensados no cosmo baixo, 

onde tudo se modifica com muita rapidez, tornando-se até imprevisível olhado pelo 

ângulo humano.  

    “QUANTO MAIS CRISTALINO FOR O OLHAR MAIS FÁCIL SERÁ CHEGAR.”  

    Enquanto estão protegidos por encarnações ou manifestações mais sutilizadas, estão 

em ambientes seguros, mas, quando um ser espiritual rebelde fica á mercê de suas 

vaidades, abre-se um leque, opções ilusórias a respeito da evolução.  

    Voltando então, para o sublime, para os núcleos puros...  

    Seria inútil relatarmos aqui, somente uma visão sublimada dos desígnios da 

evolução, por esta razão mesclamos informações para dar-vos uma visão realista para 

seu mundo, de que tudo é possível se estamos empenhados no crescimento, no 

encontro tão desejado de estar e ser uma expressão da consciência maior que rege 

todo o universo.  

SERES OBSCUROS  

    São seres sem partículas luminiscentes.  

    O objetivo sempre é recuperar um ser espiritual, mas, em alguns casos, ele é 

consumido por si mesmo.     

    Quando um ser espiritual, relativamente equilibrado, é retirado por algum distúrbio 

de seu caminho evolucional e desfoca o real sentido da ascensão, este se torna a gota 

d’água que se separa do oceano.  

    Por vias tortuosas não consegue voltar ao prumo, não aceita nenhum tipo de 

orientação, e vai alterando tanto sua vibração que, em um dado momento, torna-se 

algo incompatível para se manifestar em um corpo físico.     Toda sua estrutura 

energética está tão minimizada para os padrões aceitáveis de suporte vibracional, que 

as partículas luminiscentes vão se extinguindo, ao ponto de apagarem por completo, 

pois, o fluído que as alimenta não acessa mais este ser espiritual.  

    Este fluído que até a 5ª Dimensão tem um corpo de luz específico para ser 

compatível com as expressões manifestas neste tempo/espaço, não alcança este ser 

que está perdendo toda a estrutura personalizada, tornando-se um aglomerado 

obscuro.  
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    Para sua sobrevivência busca seres espirituais que estão desnorteados, mas, ainda 

não completamente perdidos, estão em uma fase que é possível recuperá-los, então 

ficam de tocaia, esperando nas fronteiras entre as zonas ou passagens, para pegá-los 

de surpresa e literalmente sugar a energia que lhes resta.  

    Assim, estes se tornam seres obscuros também, perdendo a chance de serem 

resgatados.  

    Como a providência é divina, ainda resta à possibilidade dos seres serem envolvidos 

em uma espécie de bolha magnética, e ficarem em estado de paralisia até que sejam 

purificados.  

    Como perdem a noção de tudo, tenta se resgatar o espírito com o núcleo 

preservado, evitando um colapso entre esse corpo grotesco que o envolve e a camada 

protetora que agrega o conjunto espiritual.  

    Assim, neste estado, são transportados para áreas seguras e ficam lá por séculos, 

contagem de vosso tempo, até que se consiga purificar a estrutura dos sete corpos, 

sete centros energéticos, para aos poucos ter a chance de se manifestar outras vezes.  

    Lembramos que sua memória espiritual está preservada, o que aprendeu até então, 

está lá, mas, só vai se relembrar quando estiver com a vibração compatível com suas 

experiências para poder continuar sua evolução.  

    Portanto, isto acarreta um grande prejuízo, atravancando todo um processo, 

aumentando e muito o grau de dificuldade para próximas encarnações.  

   Tudo isto acontece fora do circuito astral do planeta terra, podendo vós, tentar 

imaginar a abrangência destes acontecimentos.  

    Quantos são os seres espirituais, chamados de “SOCORRISTAS CÓSMICOS”, 

imbuídos neste projeto, “PROJETO EM PROL DA VIDA”.  
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CAPÍTULO 5  

  

  

    Estamos nas beiradas da sublimação.  

    Ficamos escolhendo palavras e maneiras de traduzir, com a maior verdade possível, 

clareza de expressões, mas, confessamos que temos dificuldade.    Empenhados no 

amor universal tentaremos dar-vos, pelo menos a ideia, do que é a sublimação.  

 

DIFUSÃO DE LUZ ÚNICA  

    Passando por processo intenso de unificação da 15ª Dimensão até a 21ª Dimensão, 

entramos suavemente no “ESTADO DE SUBLIMAÇÃO”.    Finda aqui a divisão das 

Dimensões até a 21ª, vamos soltar, definitivamente, as amarras que prendem o 

espírito, liberando-o para a plenitude.   
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    Muitas dúvidas surgem ao longo do alinhamento deste raciocínio.  

    Sabemos que existe a dificuldade de entendimento e que a complexidade deste 

“ESTADO DE SER” trás certa inquietação, parecendo não se chegar nunca a lugar 

algum.  

    Então, vamos por partes posicionar o ser espiritual, na transição que marca sua 

entrada na SUBLIMAÇÃO.  

    Ao chegar o limiar entre a 21ª Dimensão e o primeiro contato com o “ESTADO 

SUBLIMADO”, tendo a consciência de que o seu núcleo vibra na mesma intensidade 

que é refletida no espírito, o “FIO DE OURO”, que é o conector até esta última 

dimensão, se modifica tornando sua estrutura em uma única malha com todos os 

outros, que ali  estão, tornando mais fácil o desligamento deste plano para o outro.  

    Todos os seres espirituais estão unificados por seus núcleos, se instalam nesta 

imensa rede e transladam para a suave entrada para a sublimação.  

    Desligam-se de seus fios de ouro para a entrega na luz.  

    NÃO TEMOS MAIS TEMPO / ESPAÇO / DIMENSÃO.  

    AQUI SE FAZ UMA LINHA SUTIL DIVISORA, ONDE O PURO, O SIMPLES, A ABSOLUTA 

INTELIGÊNCIA ESTÁ.  

    É a consciência plena e absoluta, de onde seres divinos partilham sua inteligência 

espiritual.  

*CHEGAMOS A DEUS?  

     Esta pergunta se auto responde, enquanto perguntarmos e falarmos de DEUS como 

um ser diferente e separado de nós, aumenta a distância de compreendê-lo.  

    Se olhar para si mesmo e para o próximo e para as coisas com igualdade, estará 

começando a compreender o que é DEUS.  

    Entrando em um turbilhão de luz os núcleos se transformam em raios difusores 

envolvidos em estruturas transparentes que refletem e multiplicam milhões de vezes 

sua ação.  

    É intenso e inacabável, o poder desta luz se torna em um difusor único infinito.  

    Raios estes que só serão entendidos quando vivenciados pelo ser.  

    Este nível consciencial é pleno e absoluto, quando é liberada parte desta consciência 

que agrega em si a totalidade, faz seguir um plano divino na descida de um “SER 

DIVINO”.  

*O QUE SERIA ISTO?  
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    É a personificação no plano material atômico, a possibilidade de uma parte absoluta 

tornar-se visível para os seres do COSMO BAIXO.  

    Precisamos dizer de onde veio “JESUS” e outros tantos mestres que desceram à 

terra?  

    Sim, seres divinos que com plena capacidade de INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL vem até 

vós derramar essa luz traduzindo o amor, a paz, que pode plenamente ser alcançada.  

    Sabemos que no mundo das ideias são impedidos de vislumbrar tão magnífico 

cenário, mas, creiam que está ao alcance de todos que se predispõem ao exercício de 

ascender.  

    A ascensão, a elevação ao pleno e absoluto é a caminhada ao “PAI”.  

    Em sentido figurado colocamos as palavras para que vós em vosso íntimo absorva a 

intensidade vibracional destes sons quando pronunciam a palavra.  

    Observem que, são letras, bem colocadas, para a elevação do espírito.  

    JESUS como outros ascensos aqui vieram, aqui estão e aqui trabalham para irradiar 

este amor e esta paz.  

*POIS, O QUE É ESTAR PLENO?   

   “ESTAR PLENO” É O QUE VÓS PODEIS SENTIR, E “SER PLENO” É SER DIVINO E 

ABSOLUTO.   

    As portas se abrem para o encontro com o PAI, onde tudo é nada e nada é tudo.  

É a complexidade simples universal, é “SER” aonde tudo é equilíbrio, todas as forças 

interagem em igual proporção, podem se manifestar ou não, ficando na sublimação 

irradiando o perfeito por todo o universo.  

*O QUE É DEUS?   

    O INFINITO.  

    SEMPRE “O” ENCONTRARÁS EM TODAS AS COISAS.  

*ENTÃO A DUALIDADE TAMBÉM É DEUS?   

    SIM.   EM ESTADO DE ESCOLHA NÃO DE UNIFICAÇÃO.  

*POR ISTO ESTAMOS MAIS PRÓXIMOS “DELE” DO QUE IMAGINAMOS?   

SIM.   FAZEMOS PARTE “DELE”, PORTANTO “SOMOS”.  
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“EU SOU”  

PLENO  

ABSOLUTO  

DIVINO  

TODO O PODER DAS PARTÍCULAS LUMINISCENTES LIBERADAS PELO UNIVERSO.   

  

  

  

ALÉM DE...  

O QUE PODEMOS DIZER DA BUSCA INCESSANTE DO HOMEM SOBRE SI MESMO?   

    O homem vê a si mesmo muito distante deste estado sublimado, se esquece, que no 

plano divino tudo se realiza.  

    Esquecendo a força motriz que o impulsiona a existência, não toma o compromisso 

consigo mesmo de seu passado, de seu presente e de seu futuro.  

    Estas três forças que unidas o leva a resplandescência interior, onde todas as suas 

ações agem conjuntamente tornando possível a atemporalidade espiritual.  

    A sublimação é o estado de suspensão destas três forças que se tornam em um único 

“FILETE CRISTALINO” que faz a ponte dos seres sublimados entre si, tornando-os uma 

única manifestação.  

    Este contato possibilita a presença do “PAI”, aqui representado, pela figura de deus.  

Esta comunicação sem ação, sem som, sem vibração, esse silêncio sagrado que se 

manifesta no nada, o nada significando a ausência da individualidade, onde todos os 

sentimentos não se fazem presentes deixando completamente liberado para a 

manifestação divina.  

    Esta divina inteligência que está presente no éter e em todas as coisas.  

    Toda a estrutura energética do homem foi criada com a compatibilidade desta 

pulsação, que ao longo dos tempos, criou-se uma barreira, um bloqueio que a impede 

de chegar.  

    É necessário o despertar da consciência espiritual que, “JÁ SABE”, abrindo o 

caminho novamente.  
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    O maravilhoso e esplêndido seria se o homem chegasse à sublimação enquanto 

encarnado, esta seria a verdadeira e total manifestação, com toda a capacidade do ser 

espiritual, expressa de maneira a possibilitar a transcendência total dos sete corpos:-  

   FÍSICO  

ETÉRICO  

ASTRAL  

MENTAL INFERIOR  

MENTAL SUPERIOR  

CONSCIÊNCIA  

ESPÍRITO  

    Sem necessitar de tantas etapas de evolução.  

    Mas, seria utópico pensar nesta possibilidade diante de tais fatos que assistimos, 

entristecidos, acontecerem em vosso tempo.  

    Como a crença e a fé são motivadores muito eficazes, que assim seja que a verdade 

floresça, mesmo que às cegas, trazendo a luz para a humanidade.  

    Quiçá uma boa parte consiga prosseguir seu destino rumo à iluminação, rumo à 

Sabedoria Divina.  

    O ESTADO DE SUBLIMAÇÃO não é o objetivo final, muito há por vir.  

    A ciência terá que avançar muito para que possam, de maneira facilitada, 

compreender o que vem depois...    Este trabalho não terminou.  

    Reflitam sobre tudo, tentem entender toda a dinâmica da ascendência espiritual, 

abra-se para a verdade.  

O foco de nossa explanação passará por uma transformação, começaremos a 2ª 

PARTE.    Esta será dirigida para a energia corpórea, trazendo algumas explicações das 

mudanças e suas estruturas de ação.  

    Traremos o fundamento de cada célula presente, e o porquê, precisam estar 

aglutinadas para poderem absorver os fluídos que vem de outros planos.  

    Estejam preparados...   Manifestando nosso amor por vós, é chegado o momento.  

PAX  
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 PLATAFORMA (estrutura   semimaterial)   

  

PLATAFORMA  ( estrutura semimaterial ) 
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SEGUNDA PARTE 

  

  

    Diante da diversidade universal, entramos em um aspecto, em um feixe 

microscópico que permite a vida.  

FLUIDO: esta energia vital invisível ao homem, estrutura energética não explicada e 

não conhecida no mundo atômico da matéria.  

    Organismos vivos que o compõe numa dança harmônica e equilibrada pelo cosmo.  

    Passeando entre o cosmo baixo, mediano e cosmo alto, transmutando, suavemente 

sua estrutura, para se adequar as infinitas atmosferas que constituem todo o universo.  

    Estruturas fluídicas que se transformam e dão origem a variados tipos fluidos, para 

diferentes ações, para diferentes criaturas.  

    Micro-organismos que fazem a ponte e possibilitam a manifestação do espírito na 

matéria.    Eles estão em toda parte, e trabalham em uma cadência organizada, tem 

um sistema perfeito onde transitam entre doadores e receptores afins.  

    Unindo o mundo material com o mundo espiritual, usando a força do magnetismo 

que auxilia o direcionamento deste complexo energético.  

MAGNÉTICO: o próprio nome já traduz sua função capaz de atrair, sendo ampliada 

neste caso, sua missão.  

 FLUIDO MAGNÉTICO: com sua força pode captar ou expandir, centralizar         ou 

espalhar ou até ser direcionado em feixes.    Quando ele está em trabalho efetivo, 

pode ser manipulado pelo mundo espiritual e mundo material por intermédio da 

“VONTADE”.    A vontade é motivada pelos sentimentos e também pelas sensações.    

Vamos nos ater na vontade do amor, do querer fazer o bem, usando esta força com 

magnitude, altivez do amor incondicional, na doação pelo outro, numa ação 

construtiva entre os que doam e os que recebem, unificando esta atitude superior que 

se eleva além das fronteiras do subconsciente, eternizando um momento.  
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FLUIDO  

    Formado de MICRO-ORGANISMOS, PARTÍCULAS REFLETORAS, PEQUENINAS 

SUPERFÍCIES NEUTRALIZADORAS, e por aí afora.  

  

    Chamamos de MICRO-ORGANISMOS, microscópicos seres vivos em essência, isto 

quer dizer, que não fazem parte da cadeia atômica, são microcorpos com uma 

característica flexível, que na maioria das vezes, mantém um padrão de formato 

característico de sua família, e não sofrem a ação do tempo/espaço.  

    Circulam livremente sem impedimento, captando, armazenando e difundindo 

energia.    As famílias caracterizam o uso do fluido para determinada função, portanto, 

podemos deduzir que colaboram com o bem estar universal.  

    O fluido é qualitativo quando é usado nesta forma descrita, onde não é deturpado o 

seu uso nem desviado da sua função principal que é beneficiar os seres universais.  

    Sua natureza é primar o seu bom uso.  

    Quando notamos um fluido desqualificado, este foi alterado em sua origem primária, 

perdendo o eixo e equilíbrio que faz parte de sua raiz estrutural.  

    Quando um feixe de energia magnética é formado, agrega todas as partes em 

perfeito equilíbrio.    Se o receptor estiver na mesma sintonia, usufruirá de todo o 

benefício que estará sendo transmitidas por ondas luminosas, ondas favoráveis do 

psíquico particular e coletivo.  

    As FAMÍLIAS MICRO-ORGÂNICAS, chamadas assim, por deterem a vida, têm várias 

funções.  

FAMÍLIAS CAPTADORAS, ARMAZENADORAS E DIFUSORAS :  

    Ora trabalham em conjunto, ora individualmente, captam os sinais positivos que 

estão liberados pelo cosmo, vindos de estações puras de seres espirituais, que ali 

integram grupos de pura consciência universal.    Captam também formas elétricas 

positivas, sem que com isso se sobrecarreguem, sua capacidade de absorver energia é 

muito grande.   Servem de transporte para levar o conteúdo até as famílias que 

armazenam e redistribuem para os difusores.  

    Os difusores, normalmente, estão sempre agindo com as partículas luminosas, que 

facilitam o caminho do fluido, sendo refletido, em uma cadeia até chegar ao seu 

destino.  
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 FAMÍLIAS CAPTADORAS  
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FAMÍLIAS DIFUSORAS   

FAMÍLIAS ARMAZENADORAS   



 

 

70  

  

  

    As formas são, em geral, partindo do princípio geométrico, proporcionando o 

equilíbrio de locomoção, já que não sofrem interferência do tempo/espaço.  

    São micros veículos naturais energéticos e não tem estrutura atômica.  

    Sincronizam as compatibilidades e direcionam o fluido para seu devido fim.  

PARTÍCULAS PLANAS MICROSCÓPICAS:   

    Viajam com mais rapidez, sendo usadas para ações extremas, onde abrem caminho, 

deixando livre e preparando o espaço com a ausência de impurezas, para que o fluido 

atinja seu objetivo sem que sofra qualquer interferência que o desvie de sua ação.  

    Elas deslizam pelo espaço como micro chapas, em estado vertical, cortando o tempo.    

    Todos estes elementos que compõem o fluido estão espalhados pelo cosmo.    

Quando há uma organização de elementos, que são solicitados pela vibração do grupo 

espiritual que vai aplicar para uma causa específica, eles se organizam formando um 

feixe de luz, se aglomerando e surge uma forma cônica no espaço.  

    Esta espécie de funil, em sua parte mais estreita, vai direcionando para o foco em 

questão, a terra.    É preparado, antecipadamente, uma passagem na atmosfera para 

que esta não interfira, desorganizando e desestabilizando toda a estrutura fluídica.    

Adentrando na atmosfera terrestre, se adapta a matéria, buscando elementos que 

favoreçam sua aplicação.  

    Como tudo está em fase de transformação, podemos dizer que são usados 

“AGENTES POTENCIALIZADORES” capazes de exercer uma mudança efetiva, naqueles 

que espontaneamente, se entregam para receber essa poderosa força de esferas 

superiores.  

    Então, como o fluido é uma força inteligente, busca na natureza, os elementos que 

vão favorecer a recepção da energia, tanto para o transmissor que é aquele que 

veicula, como para o receptor.  

    O plano espiritual faz à checagem neste que vai receber a energia, pontuando suas 

necessidades, e então prepara o transmissor para sua função.  

    A natureza, que é a fonte de vida, compreende tudo que é puro, claro, límpido.    São 

agregados ao fluido, essências, odores, sabores, tudo para que o receptor tenha uma 

experiência agradável e proveitosa.  

    O mesmo se dá para a água fluidificada, onde, quando a espiritualidade é solicitada 

através da vontade de alguém com intenções de amor, é direcionado o fluido como se 

o líquido fosse um imã, atraindo para si toda a energia.  
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PARTÍCULAS PLANAS MICROSCÓPICAS  

  

  

SISTEMAS DE TRANSMISSÕES FLUÍDICAS:  

  

 TRANSMISSÃO PELA INTENÇÃO   

    É aquela onde vão ser equilibrados os pontos principais de energia, ou seja, os 7 

centros de força, estendendo-se para a aura, desbloqueando canais de luz, que são 

bloqueados durante a rotina diária.    Revigora, desobstrui todos os canais 

possibilitando a passagem do fluido que vai equilibrando os corpos sutis que compõem 

o perispírito com a matéria corporal.  

   O agente transmissor conta com a ajuda de equipes espirituais que tem entre si 

afinidade, e o trabalho se dá em perfeita ordem.  

   Este é o método mais usado, pois, não dispõe de muita técnica, apenas a intenção e a 

vontade são suficientes para que todo o mecanismo funcione.  

 TRANSMISSÃO CURATIVA   

    O mecanismo é o mesmo, mas, exige que o transmissor tenha suas percepções 

extrassensoriais muito afloradas.    Não necessita de nenhum conhecimento terreno na 

medicina ou qualquer outra ciência, mas, este ser espiritual deve estar sintonizado 



 

 

72  

  

com a espiritualidade que tem como responsabilidade, atingir níveis mais profundos do 

paciente, se podemos nos referir assim.  

    Estes intermediários são em menor número no planeta, pois, tem uma missão 

bastante definida.   Emprestam sua sensibilidade e manifestação materiais para que a 

espiritualidade opere, eficazmente, o ponto em questão, agindo exatamente sobre a 

modificação atômica.  

    São necessários procedimentos específicos nestas ações, onde muitas das equipes 

são formadas de seres espirituais, que em suas encarnações passadas foram médicos, 

cientistas, enfim, com uma bagagem que foi adquirida em existências na terra, 

entendem destes corpos materiais intimamente.    Então, unindo a sabedoria terrena 

com sua memória espiritual adquirida em outros planos, tem liberdade de ação 

quando encontram um transmissor e um receptor compatíveis.  

    Estas equipes contam com aparelhos do plano astral que podem ser usados nesta 

faixa vibratória, sem causar nenhum tipo de distúrbio no corpo material do paciente e 

nem do intermediário transmissor.  

    Como sabem são feitas cirurgias e desmaterializações de corpos estranhos que se 

formam desordenadamente no interior do corpo físico.    Sabemos que isto não é 

novidade para vocês, mas, para traçarmos uma linha de entendimento, é necessário 

formarmos um raciocínio, criar uma diretriz.  

    Estas ações são em corpos físicos e psicológicos, podendo atingir níveis profundos da 

psique humana, como distúrbios psicológicos, depressões de variados tipos, doenças 

mentais que atingem determinadas áreas do cérebro que ainda não foram exploradas 

pela ciência médica.  

    Desta maneira a espiritualidade atua com o veículo da “VONTADE” do transmissor e 

com a “FÉ” do receptor, forças estas poderosas para a cura.  

    O universo cerebral inexplorado tem dispositivos autocurativos que são acionados 

pela equipe espiritual, possibilitando o restabelecimento, a formação de novas células, 

a regeneração de órgãos e assim por diante.  

    Mas, para isto o ser tratado em questão, necessita alcançar níveis de consciência 

mais elevados, para liberar seu cérebro para tais emissões de comando por seu corpo 

material.  

 TRANSMISSÃO DE TRANSCENDÊNCIA  

    Vejamos o ser como o todo, o corpo físico alinhado com todos os corpos sutis, ou 

seja, o perispírito, e em perfeita expressão com o espírito.    Toda a vibração de 

manifestação está em equilíbrio e harmonia.    Estas condições devem estar 

presentes tanto no transmissor como no receptor.  
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    Estas condições não são tão comuns entre os seres humanos atualmente, mas, 

para que a transmissão de transcendência aconteça integralmente, é necessário 

que os seres assim se apresentem.  

   Este tipo de transmissão acontece quando o ser atinge o grau evolutivo 

compatível com a 5ª Dimensão ou acima, mesmo que sua manifestação esteja, por 

exemplo, na 4ª Dimensão.  

    O que acontece neste tipo de transmissão, é literalmente, um banho de uma 

substância, que para os olhos humanos seria prata, de um brilho intenso que é 

gerado no 6ª centro de força, vai se expandindo para o cérebro e circula por todo o 

corpo físico pela corrente sanguínea.  

    Sua atuação se estende por todos os corpos sutis, pois, abre-se uma fonte  na 

parte frontal da cabeça, na altura do 3º olho, e é direcionada e assimilada pelos 

corpos menos densos, transmutando toda a estrutura que compõe o ser.  

    Sua ação não se restringe apenas na existência presente, ela faz uma varredura 

em existências passadas, e restaura pontos onde o ser em questão, ainda traz 

consigo e o impede de progredir.  

   O ser que atinge este padrão já está em processo de purificação, por isso, é 

ministrado este tipo de apoio para que ele, com seu esforço unido a esta força 

maior possa progredir em sua jornada.  

    A EQUIPE ESPIRITUAL QUE ESTÁ NO COMANDO DESTA OPERAÇÃO, FAZ UMA 

ANÁLISE DO TRANSMISSOR E DO RECEPTOR, AVALIA AS REAIS CONDIÇÕES DE 

AMBOS E DOSA ESTE FLUIDO LUMINOSO DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE 

AMBOS DE ABSORÇÃO.  

    O transmissor é sempre beneficiado e ocupa esta posição por ser compatível 

com esta energia.  

    Este fluido é um misto do fluido que já descrevemos anteriormente, com uma 

fonte luminosa que vem do “COSMO MEDIANO”, que é enviado por seres 

espirituais que trabalham para que o objetivo seja atingido.  

    Como a transcendência acontece em vários níveis, tanto para o transmissor 

quanto para o receptor, ela ultrapassa a cura física, atingindo um grau superior, 

preparando estes seres para as manifestações futuras.  

    TODA A ESTRUTURA DOS CENTROS DE FORÇA, OU SEJA, CHAKRAS, TAMBÉM 

TRANSMUTAM SUA PROGRAMAÇÃO, JÁ QUE O SER ESTÁ COM OUTRA VIBRAÇÃO.   

    Dentro da estrutura de cada chakra é formado um conjunto de quatro 

“CAPTADORES ENERGÉTICOS” que tem ligação com os quatro PONTOS CARDEAIS:  

NORTE, SUL, LESTE E OESTE.  
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    Estes captadores suprem a energia de cada centro, selecionam estas ondas 

“FLEXÍVEIS”, que estão liberadas na atmosfera, e absorvem o que está no nível 

qualitativo de sua expressão.    Mantém o equilíbrio, no caso do ser da terra, nos 

quatro pontos, como um norteador para harmonizar-se com outro sistema que 

brota do centro de cada captador, que são as “VÁLVULAS DE ESCAPE”.   

    Elas atraem estas ondas, que os captadores absorvem para nutrir o centro de 

força, e devolvem para a atmosfera ondas que foram transformadas em “RÍGIDAS” 

que serão reaproveitadas no universo.  

    Este mecanismo completo, transmutado para seres manifestos nestas vibrações 

mais altas colabora para que os mesmos consigam permanecer em um ambiente 

de 4ª Dimensão, até que sigam o caminho ascensional e cumpram com o que foi 

desenhado para eles.  
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CENTROS DE FORÇA COM NOVA PROGRAMAÇÃO: CAPTADORES ENERGÉTICOS E 

VÁLVULAS DE ESCAPE.  

 TRANSMISSÃO DE RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO ESPACIAL E SITUAÇÃO 

TEMPORAL   

    Estes níveis de transmissão a seguir, são emitidos aos seres manifestos a partir 

da 5ª Dimensão.  

    Com sua estrutura corpórea completamente diversa, manifestadas em 

dimensões anteriores, assume uma densidade diferenciada precisando o ser se 

adaptar a ela.  

    O corpo mais líquido tem que se perceber em uma situação espacial e temporal 

diferente da que assumiu por tanto tempo nas dimensões mais baixas.  

    Para esta adaptação ser mais suave e gradativa, a espiritualidade que sustem 

esta dimensão, direciona esta transmissão em dosagens específicas, 

individualmente, atendendo a necessidade de cada ser que ali chega a suas 

primeiras “descidas” neste novo corpo.  

    É feito um trabalho muito específico e sem intermediários, vem direto da fonte 

espiritual.    Primeiro situam os 5 corpos que já conhecemos como perispírito, é 

feita a sincronização dos mesmos espacialmente, no corpo material LIQUOSO ( 

mais líquido do que sólido=gelatinoso ), o espírito se mantém integro, porém, 

expandido.  

    Tudo estando em harmonia, vibrando na mesma sintonia, começa a segunda 

etapa que é a percepção temporal.  

    O ser espiritual que neste momento de manifestação está assumindo uma forma 

corpórea material percebe-se no tempo com nitidez, despertando níveis mais altos 

de consciência, níveis que farão entender esta existência.  

    Não nos esqueçamos de que em todas as manifestações até a 7ª Dimensão, 

caímos no esquecimento, um esquecimento cada vez mais parcial, visto que, os 

padrões de consciência elevada, a cada manifestação, vão se despertando e o ser 

se tornando cada vez mais consciente.  

    Sua memória espiritual vai sendo descortinada a cada avanço no nível 

consciencial.  

    Este fluido específico serve para alinhar todos os corpos neste novo ciclo que 

teve seu início na 4ª Dimensão.  
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 TRANSMISSÃO DE UNIDADE  

    Seguindo o mesmo padrão, esta transmissão vem direto da fonte.  

    Lembramos que novas equipes espirituais passam a fazer parte de todo o 

processo evolutivo da terra.    Eles oferecem a possibilidade de unificação fluídica, 

ou seja, seres espirituais de diferentes manifestações interagem com sua energia 

diferenciada compatibilizando-as tornando o universo em um único ser vivo.  

   Quando isto acontece, a vibração do cosmo muda tornando-se uma irmandade, 

uma única voz vibrando em benefício de todos.    Mesmo nas dimensões mais 

primárias, o eco desta vibração alcança em um nível de adequação, favorecendo a 

todos.  

    NO SILÊNCIO DO COSMO ESTA CANÇÃO É EMITIDA PELA VOZ MAIS PODEROSA 

DO UNIVERSO: A VOZ DO AMOR.  

   Todos que participam ativamente desta transmissão, gradativamente, vão 

adquirindo uma elevação de sentimento de paz e equilíbrio interior não conhecido 

pelo homem da 3ª Dimensão.  

    Estamos desenvolvendo níveis de manifestações energéticas compatíveis com a 

evolução de todas as estruturas que formam o ser.   

 TRANSMISSÃO DE CONECTIVIDADE  

    A partir da 4ª Dimensão o ser passa a se relacionar, conscientemente, com a 

conectividade, sabendo que é parte de algo maior.  

    Sabe que tudo que está a sua volta faz parte dele mesmo.   Sua ação se torna 

construtiva, começa a aprender profundamente a se desvincular, gradualmente, da 

dualidade.  

    Esta transmissão é recebida do coletivo universal que mantém sua conexão em 

atividade constante.  

    Começa a fazer parte de uma rede muito mais extensa do que antes, e se estiver 

com a vibração equilibrada, vislumbrará novos horizontes, que o farão perceber a 

beleza de sua existência, aliada as esferas que o cercam.  

    Seres espirituais dourados tem uma participação muito significativa nesta 

transmissão, aparecem em formas geométricas para auxiliar na simetria das 

energias que emanam.    São luminosos com linhas bem definidas, constituindo 

várias formas triangulares.    Movimentam-se irradiando alegria, felicidade, usando 

todas as suas capacidades inteligentes, tornando esse entrelaçar das comunicações 

em uma conexão harmoniosa capaz de transformar, de transmutar, estados 

estáticos em estados de plena absorção do fluido emanado.  
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    O objetivo é realmente preparar os seres para uma convivência de equilíbrio e 

harmonia, seja qual for sua atual manifestação.  

 TRANSMISSÃO INTERATIVA  

    Ela está entre todas as estruturas do universo, trabalha na liberação e 

desobstrução das vias de comunicação.    Abre um leque de possibilidades imenso, 

proporcionando que inteligências se tornem interativas, ou seja, trocam 

informações que facilitam todo o entendimento da verdade.  

    Quando esta capacidade está sendo desenvolvida, o ser manifesto compartilha 

do conhecimento, da sabedoria, que o prepara para o próximo passo, na evolução.     

    Esta transmissão é ministrada quando o ser já possui certo nível de abertura 

suficiente, que não se opõe ao desconhecido.    Isto lhe permite ultrapassar certos 

limites que ainda existem quando em manifestação.  

   Colabora com o todo sem causar distúrbio, pois, estando em uma manifestação, 

seu espírito descodifica as informações, e isto lhe chega de uma maneira sutil que 

permite que irradie suavemente, para todos à sua volta.  

    Lembramos que os seres que recebem estas transmissões estão manifestos 

acima da 4ª Dimensão.  

 TRANSMISSÃO MONITORADA  

   Esta via de transmissão é diferenciada das outras, pois, é a via direta entre o ser 

em manifestação com “O” ou “OS” seus mentores.  

    ESTE MENTOR ou ESTES MENTORES, não são aqueles designados para 

acompanhar apenas uma existência.   

    ELES SÃO DESIGNADOS PARA ACOMPANHAR O “ESPÍRITO”, DESDE AS 

PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES ATÉ SUA CHEGADA A 14ª DIMENSÃO.  

    Não se trata apenas de cuidar de um ser sem poder usar de uma influência mais 

direta e consciente.  

    Trata-se de um “MESTRE ESPIRITUAL” que se comunica além da consciência, 

além da própria manifestação, é um tutor, professor, orientador capaz de 

possibilitar a transferência de sabedoria, e o ser manifestado, com capacidade de 

perceber e reconhecer “O SEU” ou “OS SEUS” mestres, aumenta sua 

responsabilidade, perante sua existência, pois, não tem como fugir ou fingir que 

não sabe.    Este dilema pode ser vivido até a 5ª Dimensão, a partir daí, não existem 

mais dúvidas, não há como negar o que se sabe.  

    Passa a identificar com muita clareza os seus mestres, e isto torna uma 

comunicação fácil e natural. Isto o prepara para a transmissão seguinte.  
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 TRANSMISSÃO CRÍSTICA  

    Preparemo-nos para adentrar na linguagem que torna todas as dúvidas de um 

ser espiritual em respostas, ou mais do que isto, faz-nos entender toda a 

manifestação divina.  

    O grande espírito abre suas asas e acolhe a todos sublimando todo e qualquer 

pensamento, nos ensinando a absorver e expandir nossos sentimentos mais puros, 

compreendendo toda a extensão de uma vida espiritual.  

    Sentindo-nos abraçados por esta luz de puro amor, nos entregamos à DIVINA 

PRESENÇA, de corações abertos, totalmente confiantes, porque nos reconhecemos 

nesta luz.  

    Totalmente imersos, somos uma consciência crística neste momento, somos 

CRISTOS manifestos, verdadeiramente irmãos crísticos, emanando todo o 

ensinamento que herdamos destes GRANDES SERES DE LUZ que um dia pisaram na 

terra materializados na carne expandindo seus corpos celestes.  

 TRANSMISSÃO DA ANCESTRALIDADE  

    Voltemos nossa atenção para o momento atual, onde os seres espirituais 

manifestos ou não na materialidade passam por momentos de grande 

transformação.  

    Momentos onde o tempo deixa de existir por breves espaços em suas 

existências, trazendo à tona partes de sua história, incluindo histórias paralelas de 

seus ancestrais, que ficam plasmadas em memórias expandidas pelo “ESPAÇO 

VIVENCIADO”.  

    Isto significa que, assim como temos a nossa memória individual, temos 

também, outras memórias referenciais, onde acessamos conforme nosso grau 

evolutivo, e podemos estar conscientes ou não destas informações.  

    Quando estas informações estão em sua consciência latente, o ser tem uma 

relação de compartilhamento e as trabalha sempre com um foco positivo, 

ajudando-o a autotransformação.  

    Trabalha com contextos de seus antepassados que é passado de geração a 

geração, podendo desta forma traçar uma linha que certamente pode fazê-lo 

entender toda a trajetória de sua vida.  

    Neste caso onde o ser é consciente sobre sua carga ancestral, vê tudo com leveza 

e o objetivo é alcançar o equilíbrio de todas as suas manifestações até então.  

    Isto normalmente acontece na 4ª Dimensão e segue até o início da 5ª Dimensão, 

onde o ser deve estar em um “estado de harmonia” com suas existências e o que 

percebe é que tudo é parte de algo completamente compreensível e absorve tudo 

positivamente.  
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    Toma um impulso para continuar e não tem dificuldade para aceitar todas as 

transformações futuras das próximas dimensões.    O caminho a trilhar torna-se 

natural para os olhos que permaneceram muito tempo na densidade material.  

    Este caso se modifica quando o ser espiritual, manifesto ou não em um corpo 

material, não atinge o devido grau de amadurecimento para aceitar sua história 

ancestral.  

    Ele certamente precisará de ajuda, porque o momento do confronto acontecerá, 

e isto é inevitável para que consiga progredir e fazer sua autotransformação.  

    Quando começa a ter contato com as informações de sua herança ancestral, 

necessariamente, tem a presença de um mentor específico com quem já teve 

várias existências juntos, e poderá ajudá-lo a assimilar tanto os fatos negativos 

quanto os positivos, de maneira natural, que fazem parte de todo o seu processo 

evolutivo.  

    Este mentor espiritual o ajudará ministrando gradativamente, transmissões 

ancestrais, mesmo que este esteja inconsciente, que o fará aos poucos entender 

todo o processo de suas existências, sem carregar fardos desnecessários.  

    Lentamente, vai deixando o estado de vazio, aquele buraco, aquele oco, que 

parece que vai consumi-lo, vai gradualmente desaparecendo e sendo substituído 

por sensações de alívio, de leveza.  

    Este processo é relativamente sincronizado com o estado de consciência do ser, 

e pode levar várias existências para que seja totalmente transmutado.  

    Como já dissemos isto se passa durante a permanência do ser na 4ª D, devendo 

ter atingido outro nível para prosseguir nas próximas dimensões.  

    Este processo é de purificação, possibilitando ser trabalhado todo o passado até 

o presente, preparando para uma visão de futuro totalmente diferenciada das 

expectativas deste ser até então.   

           O processo todo segue no sentido progressivo.  

  O intuito desta transmissão é o de liberar o ser das amarras de todos os tipos de 

carma, deixando-o livre para que possa aceitar suas novas existências sutilizadas.  

           Na 5ª Dimensão este ser liberto terá o seu mestre para prepará-lo para a entrada 

na 6ª Dimensão, onde perderá o invólucro, tendo outro completamente diferente 

dos anteriores.    Estará entrando no estado gasoso, mas, ainda com a forma 

humana.  

          Usamos termos conhecidos para facilitar o vosso entendimento.  
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          Na 6ª e 7ª Dimensões não será mais necessário que o ser em manifestação 

receba transmissões, pois terá acesso direto com seu mestre, que o auxiliará em 

tudo que precisar.    E também o ser estará apto para administrar sua existência, 

dialogando por intermédio do seu corpo mental, com seu mestre, questões que 

estejam pendentes de um entendimento maior.  

          O mestre é individual para cada ser, tendo o grau evolutivo muito acima de seu 

pupilo, ministrando sua própria bagagem de conhecimento unificada com a fonte 

universal.  

          Portanto o ser será totalmente direcionado para possibilitar a sua passagem para 

a 8ª Dimensão, onde liberará todos os seus corpos de manifestação, ou seja, 

físicoatômico e perispírito, fluindo apenas o corpo espiritual para a cápsula que o 

transportará para a entrada no COSMO MEDIANO.  

        Com todas as manifestações cármicas sendo trabalhadas e solucionadas no 

entendimento intelectual e na inteligência espiritual o espírito estará livre da 

MANIFESTAÇÃO MATERIAL, abrindo um portal para a MANIFESTAÇÃO LUZ.  

         Consideremos que com a diminuição do tempo aliado à lucidez da sabedoria, esta 

situação se torna um facilitador para que não se adquira mais itens cármicos a 

serem trabalhados, e sim, adiantando um processo evolutivo, que neste momento 

passa a ser de um nível penoso para um nível de intenso progresso, pois, tudo está 

existencialmente, se harmonizando, inteirando com a “VONTADE CÓSMICA”.   

          Na 6ª e 7ª Dimensões a energia é também diferenciada, circulando pelos corpos 

manifestos gasosos em equilíbrio, transitando de um corpo para outro, 

alimentando-os com a energia cósmica.   

 TRANSMISSÃO INTERCONSCIENCIAL  

    O ser espiritual está manifesto, nesta expressão sutilizada, não havendo mais a 

necessidade de reproduzir-se.   

          A diferente energia que supre suas necessidades vitais que são emanadas do          

universo profundo, garante sua conectividade cósmica.  

         Todo o seu ser, na 6ª e 7ª Dimensões, está voltado para a consciência espiritual.    

Tendo já adquirido novamente sua memória total, começa o processo de transpor a 

barreira que o separa da LUZ.  

   Neste período preparatório, tem o seu espírito, voltado para a supremacia da 

sabedoria, fazendo parte destas frentes de trabalho, os mestres que já atuam no 

COSMO ALTO.     Eles atuam na “TRANSMISSÃO INTERCONSCIENCIAL”, auxiliando o 

ser que se manifesta na raça humana, ao desprendimento do cosmo baixo.  
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   Ampara sua entrada na cápsula onde serão assistidos individualmente, 

colaborando para que o entendimento desta passagem seja tranquilo, harmonioso, 

que o início deste período seja, gradativamente, reconhecido pelo seu espírito.  

    Ainda temos a presença de um tipo de fluido que sustenta toda a estrutura 

energética até adentrarem na cápsula, onde só o espírito sustentará a permanência.  

    A CONSCIÊNCIA CRÍSTICA ainda estará fortemente presente até a 9ª Dimensão, 

onde o PLANETA AZUL termina sua missão cósmica.  

    Estamos cientes então de que o ser estando manifesto ou não na materialidade, 

sempre está sendo cuidadosamente assistido, independente da qualidade de 

manifestação que opta em suas existências.  

    Após a passagem para a 8ª Dimensão, o ser espiritual, já não tendo mais que se 

manifestar materialmente, começa sua jornada na ASCENSÃO ESPIRITUAL, em 

busca do seu centro, sendo presença de luz.   

QUIETUDE  

    Baseada e inspirada na paz interior o ser espiritual se nutre da esfera silenciosa 

que o cerca nesta próxima etapa.  

    O espírito independe de quaisquer corpos, independente da manifestação, 

independente de estar no sentido literal da palavra.  

    ELE “É”.  

    Está individualizado em sua cápsula protegido, mas, não preso.  

    Livre para seguir sua busca indo de encontro com seu núcleo.  

    Sabe de sua existência e busca a luz como o principal veículo para alcançá-lo.  

    Neste momento, é só de paz que necessita aquietado de qualquer movimento 

que possa interferir nesta harmoniosa e equilibrada equação.  

    Equação que o fará seguir por caminhos assertivos e direcioná-lo sem percalços, 

sem interrupções para atingir o seu plano final.  

    O PLANETA AZUL ainda estará posicionado para acolhê-lo nesta transição.  

    Estará, portanto, em equanimidade com o universo.  

    Pronto se sentirá capaz de objetivar toda a sua jornada até a sublimação.  

    Estará ancorado em espíritos superiores que o guiarão por estradas iluminadas 

com a luz da unidade universal.  
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    Nunca será uma estrada solitária porque estará partilhando da única força 

realmente poderosa do universo o “AMOR”, O “AMOR INCONDICIONAL”, que é 

definitivamente o objetivo de todos.  

    Como dissemos na introdução da 2ª PARTE, vamos estender um pouco mais o 

entendimento a respeito do universo atômico.    Tudo que se sabe até então é que 

os corpos são constituídos por átomos, formações estas que variam de acordo com 

sua finalidade.    Mais ou menos aglutinadas, dão uma forma única para todas as 

coisas.    O nosso foco está na raça humana e suas manifestações.  

    De acordo com os níveis evolutivos, já vimos, que estes corpos de manifestação 

vão se sutilizando para atingir um nível tal que possibilita a emancipação do 

espírito.  

    Mas, até a 7ª Dimensão é necessária a presença da massa atômica.  

    Até a 5ª Dimensão, para que o fluido haja em todo o sistema energético que 

forma o homem manifesto, é necessário que todos os átomos que o compõe 

estejam ligados por uma estrutura luminosa que faz a coesão como se fosse uma 

espécie de cola, como um facilitador que deixa fluir essa energia emanada do 

cosmo por intermédio de seres espirituais a postos e a serviço desta tarefa.  

    Essa substância luminosa é formada de partículas que são coerentes, compatíveis 

com as estruturas vindas do cosmo, adequando o padrão de absorção do corpo que 

está sendo receptor deste fluido.  

    Então sabemos que cada corpo é um corpo, e receberá a composição energética 

de que necessita.  

    A importância deste corpo se manter coeso, íntegro, é que atua como facilitador 

da manifestação em “si”, ou seja, existindo algo definido, limitado, onde acolha os 

cinco corpos sutis que já conhecemos, formando toda a estrutura energética que o 

ancora, os centros de força, para suportar algo que é ilimitado, o “ESPÍRITO”, 

possibilitando a manifestação.  

    Esta substância luminosa que age como agregador atômico é formado no ventre, 

quando a estrutura física da mulher começa a se preparar para gerar a vida física, 

conjuntamente com isto, começa a receber do cosmo, esta substância extra para a 

formação do primeiro conjunto de células agregadas.  

    Esta luz que é emitida dos corpos não deve ser confundida com a aura, pois, o seu 

poder de refletir não é ainda alcançado nem por olhos físicos, e nem por olhos 

anímicos, só pode ser detectada por olhos espirituais.  
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VISÃO ESPIRITUAL  

    É muito mais abrangente do que a visão extrassensorial, é a visão do espírito como 

percebe todas as coisas, como vê o mundo.    Transcende as expectativas humanas, 

conseguindo “saber” o outro com integridade em sua manifestação.  

    É uma visão extremamente afinada, sem comparações, pois, ultrapassa padrões 

pré-estabelecidos pela mente humana.     

    Quando a visão espiritual começa a ser despertada, o espírito amplia sua 

manifestação, atingindo patamares superiores de interpretação da manifestação 

presente.  

    Isto significa que passa a materializar ideias e expressões além do compreendido 

pela memória.    Começa a se diferenciar ficando até mais difícil sua permanência na 

existência por estar em um nível elevado mental.  

    Começa a travar contatos com o mundo externo ao de sua manifestação, 

portanto suas viagens são de longo alcance pelo universo das ideias e da visão 

cósmica de tudo.    Necessita estar focado em sua existência, necessita obter um 

amadurecimento vivencial para não perder sua âncora que é seu corpo físico.   

    Com seu corpo espiritual em expansão, está permanentemente em contato com 

divinas inteligências que o orientam nestas descobertas, neste descortinar 

incessante de vislumbres, ajudando a trazer para o mundo de sua existência 

adequando-o ao ambiente em que está.   

    Esta ajuda se torna quase que obrigatória para que o ser manifestado em questão 

não se perca da realidade que o cerca.    Realidade esta que se torna fantasiosa e 

perdida no universo da totalidade.    Realidade que mais parece uma ilusão neste 

desorientado mundo contraditório das formas.  

    Com o foco em seu ser espiritual com a consciência da manifestação em uma 

existência consegue abrir a fronteira que o separa do divino, sempre mantendo um 

contato constante de comunicação clara e ativa com a espiritualidade superior.  

    Estes níveis de elevação são obtidos com a clareza no estado de consciência, 

ativando toda a capacidade cerebral e intensificando o FLUIDO LUMINOSO 

AGREGADOR que circula com mais liberdade nos corpos presentes nesta existência.  

    Portanto, o despertar está ao alcance de todos, para alguns com certa dificuldade 

para a liberação, e para outros com uma facilidade maior de fluidez.  

    A vontade é fator fundamental para esta evolução de estados, que vão se 

diferenciando e se completando a cada passo à frente.    O estado de ontem não é o 
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mesmo de hoje para aqueles que fazem de sua vida um aprendizado constante e 

incansável.  

    Essa é a missão do ser espiritual em expansão, atingir um nível acima a cada 

instante, não se permitindo a estagnação, ativando sempre a sua inteligência 

espiritual, facilitando o despertar de sua memória espiritual.  

    Com certeza isto o ajudará a alcançar seus objetivos com muito mais eficiência e 

rapidez dentro da cadeia evolutiva.  

    “CORPO SÃO, MENTE SÃ, ESPÍRITO LIVRE”.  

    A lógica como hoje é conhecida pelo homem tem muitas limitações.  

   Quando é percebida pelo espírito, se abre para possibilidades infinitas, pois o 

espectro das ideias está em todo o universo.  

    A genialidade humana alcança, por vezes, este cosmos ilimitado, onde não 

existindo fronteira, viaja solto, livre de qualquer preconceito dogmático.  

    Quando isto acontece o ser espiritual que ocupa um corpo físico, se solta da 

matéria contatando estas dimensões e se depara com o possível de todas as coisas.     

Retornando não traz na totalidade a informação, pois seria incompreensível de 

qualquer maneira, mas, consegue trazer a ideia de algo vislumbrado, e 

vagarosamente, mas não completamente, materializa parte do que se instalou em 

sua memória espiritual.  

    Verdadeiras obras de arte podem ser reproduzidas da impressão direta do 

espírito do que foi contatado.    Inspirações geniais podem tomar forma a partir 

destas viagens que ao olhar humano seriam ilusões, mas, para a percepção 

espiritual uma fonte incessante de sabedoria.  

   Nos próximos tempos o homem terá de aceitar a transformação, entenderá que o 

seu invólucro tem um tempo de vida e permanência nos respectivos estados, e 

havendo a consciência deste fato aceitará que sua evolução são apenas estágios, e a 

cada sutilização corpórea fica mais próximo da verdade.  

    A intimidade com o estado maior espiritual acontecerá inevitavelmente, pois não 

é de sua natureza a estagnação pela eternidade, cada qual há seu tempo, entenderá 

a mudança gradativa sem deixar que sua essência se perca.  

    Poderá então permitir que seu espírito alce voo certo em direção a grande luz.    

Despertando do grande sono que a materialidade impõe, conhece cada vez mais a si 

mesmo, liberto de imposições vibratórias que até então o cercavam.    A busca 

intensa de si mesmo passa por processos de dissolução, que uma vez neste caminho 

tudo começa a acontecer naturalmente.  
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    Iniciando este processo no período reencarnatório, as existências deste ser 

espiritual são de verdadeiro êxtase.    Se já ultrapassou o período reencarnatório 

passando a não precisar mais se manifestar materialmente, pode optar em auxiliar 

todas as hierarquias espirituais espalhadas pelo “COSMOS”.  

    A abrangência de “COSMOS”, deixaremos para uma próxima dissertação para não 

confundi-los nesta pluralidade.  

    O HOMEM POSSUI TODAS AS CHAVES DE QUE NECESSITA, SÓ PRECISA ENCAIXÁ-

LAS NAS FECHADURAS E ABRIR AS PORTAS.  
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TERCEIRA PARTE        

  

  

    Quando iniciamos este trabalho, estávamos na expectativa se iria ou não chegar ao 

fim.  

    Hoje temos um indicativo de que sim, irá se realizar, se fundirá com informações que 

nem estavam planejadas inicialmente, mas, que estamos vendo plasmadas no final 

deste trabalho.    Estamos além de nossas expectativas, tudo está favorável, o plano 

hierárquico que rege o planeta tem nos recebido com extrema confiança de que é o 

momento para estes acontecimentos.  

    As informações estão fluindo com facilidade e tem chegado ao vosso plano terreno 

com muita clareza, já que a tradução não é tão simples assim.  

    No início, tínhamos receio se o vosso vocabulário daria conta de decodificar uma 

linguagem universal.    Hoje temos a certeza de que pode prosseguir, tudo está dentro 

de um racionalismo inteligente.  

    Sabemos que tudo que passa pela mente humana sofre certa influência, mas, até o 

momento está em um nível aceitável de interpretação porque não está interferindo na 

verdade da palavra.  

    Para um entendimento terreno está correndo suavemente.  

    Vamos dar andamento para o projeto seguindo o mesmo raciocínio lógico, entrando 

nas profundezas do planeta terra.    Falaremos desde sua criação espiritual até o 

presente momento e quais são as atividades que estão sendo realizadas na preparação 

para o salto evolutivo.  

    Vós tendes uma ideia do caminho linear de ascensão do planeta, agora citaremos 

sobre a HIERARQUIA ESPIRITUAL INTRATERRENA.  

     Comecemos então a 3ª PARTE deste PROJETO VIDA.  
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FORMAÇÃO CENTRAL DO PLANETA TERRA:  

  

    Muito antes do começo já estavam designados os espíritos supremos que estariam 

presentes na formação do NÚCLEO ESPIRITUAL DA TERRA.  

Estas hierarquias se comunicavam entre si, e já faziam o trabalho de recrutamento 

para os grupos que habitariam o planeta em formação, para dar estrutura para os 

novos espíritos aprendizes que breve chegariam, tão logo o planeta tomasse uma 

forma plasmada.  

    Estes aprendizes estavam incluídos nos planos de todo o desenvolvimento do 

planeta...  

  

 CHEGADA DAS HIERARQUIAS NO PLANO:  

    No tempo/espaço abriu-se uma fenda onde iniciou o ajuntamento de toda espécie 

de fluído cósmico vindos de todas as esferas dimensionais.  

    Foi então construído um “CENTRO ASTRAL” para que as hierarquias pudessem se 

adaptar e fixar pouso.    

    Conjuntamente com isso, estruturas microscópicas se aglutinavam para dar forma 

astral ao planeta.  

    Formando em princípio os cinco corpos, como no ser humano, ou seja, começando 

uma espécie de PERISPÍRITO PARA A TERRA.  

    As hierarquias interligadas na mais alta vibração aguardavam pacientemente que 

este ciclo fosse finalizado, para então auxiliarem efetivamente, no que conhecemos 

hoje, este ser imenso, pulsante, cheio de vida material em suas camadas densas, mas, 

totalmente habitado pelo seu ser espiritual que é formado pelos mesmos MESTRES 

ESPIRITUAIS do início.  

    Hierarquias estas que acompanham este enorme corpo, com uma só voz, com o 

objetivo de levá-lo ao seu destino na 9ª dimensão, este PLANETA AZUL.  

    Com toda a estruturação sutil sendo desenvolvida organizadamente, foram sendo 

criados espaços astrais no centro do globo, para acolher estes seres da supremacia 

espiritual, onde cada qual assumiria responsabilidade no desenvolvimento no plano 

físico.  

    Câmaras foram construídas com bases semimateriais onde foram sendo armazenada 

grande quantidade de fluído cósmico para auxiliar em todo processo de materialização 

das camadas externas do planeta.  
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    Conforme a espiritualidade maior ia se acomodando, o processo de densificação se 

formava em cadência organizada.  

    Enfim, toda a estrutura perispirídica da terra estava finalizada, vagarosamente 

densificada, os reinos de toda natureza foram se sistematizando, para assim poderem 

estar em um espaço temporal.  

Na contagem humana, é impossível dizer, mas, em uma esfera espiritual tudo estava 

acontecendo dentro das leis universais, com um propósito determinado e dirigido 

pelos espíritos supremos, enfatizando o motivo: EVOLUÇÃO DA RAÇA HUMANA.  

    Muitos planetas foram da mesma forma, criados para que pudessem acolher todos 

os espíritos aprendizes, logo que a estrutura planetária estivesse concluída e com o 

devido preparo para recebê-los.  

    Enquanto tudo se transformava, as estruturas atômicas se adequavam a novas 

realidades, a espiritualidade intraterrena se organizava para assessorar toda a 

população que habitaria a superfície terrena.  

    Muitos outros reinos, além do mineral, vegetal, animal e hominal, se anteciparam e 

tiveram seu tempo determinado para estarem no globo.    Ajudantes incansáveis com 

estruturas semimateriais, que suportavam tanto as vibrações internas como as 

externas do planeta, servindo de mensageiros entre um plano e outro.    As hierarquias 

já adaptadas às vibrações intraterrenas eram impossibilitadas de viajarem para fora da 

crosta terrestre.    Estas espécies inteligentes vieram a se formar com a função 

específica de auxiliar na comunicação entre um plano e outro.    Serviram ao seu 

propósito na permanência na terra.     

    Ainda hoje podemos contar com algumas equipes espalhadas, estrategicamente 

mapeadas, servindo de ponte energética e estimuladora para contatos como este 

acontecerem.    Ajudam a equiparar as vibrações extrassensoriais dos dois planos, 

superfície e intraterreno, possibilitando estes encontros programados e trazendo estas 

informações à tona, à “LUZ DO DIA”.  

    Este Espírito (a médium) que agora nos auxilia, tem passado por várias adequações 

vibracionais, para que suporte estas transformações radicais, um grupo de apoio 

espiritual foi destinado a cuidar para que fique resguardada.  

  

 VIAJANDO NAS PROFUNDEZAS, CAMINHOS ASTRAIS QUE LEVAM À NÚCLEOS 

PRESERVADOS E PROTEGIDOS POR GUARDIÕES DA ALTA ESTIRPE:  

    As hierarquias espirituais intraterrenas, com o passar de milhões de anos, foram 

perdendo suas conexões vibracionais com as alturas do cosmo, sua comunicação foi 

ficando bloqueada pelas vibrações que o próprio homem encarnado liberou ao longo 

do tempo, formando uma crosta semimaterial, impedindo, portanto, a fluidez da troca 
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de informações, dificultando o trabalho em comum das hierarquias intra e 

extraterrestres.  

    Voltemos então ao ponto da chegada dos espíritos que habitariam o planeta em 

ciclos reencarnatórios.  

Conforme iam sendo trazidos, eram acomodados em câmaras sustentadas por um 

tipo de fluído, adaptando-os para as manifestações corpóreas que no momento certo 

iriam assumir.  

    Enquanto o planeta se estabilizava em sua forma física e era habitado pelas espécies, 

o homem ia germinando e se compatibilizando com os seus corpos sutis, o perispírito, 

e o seu corpo espiritual.  

    Sua consciência e seu intelecto em processo contínuo de desenvolvimento se 

adaptavam as mudanças físicas que rapidamente se adequavam às situações de vida 

no planeta.  

    Com o desenfreado movimento aparente de evolução, o homem deixou que uma 

ruptura espiritual rompesse tirando-o do alinhamento do espírito com seu núcleo, 

desviando-o cada vez mais de sua verdade.   Quanto mais se distanciava iludido pelo 

seu ego, mais aumentava sua procura no mundo exterior o que poderia encontrar 

dentro de si mesmo.   Seu núcleo continua preservado até os dias de hoje, embora 

ainda esteja desalinhado com o seu ser espiritual.   

    A hierarquia intraterrena manteve-se dedicada todo o tempo, sem revezamento, 

cuidando do alinhamento energético do planeta.  

    Por várias ocasiões, espíritos de orbes e dimensões mais evoluídas, assumiram 

missões reencarnando ou prestando sua ajuda no plano astral aos habitantes deste 

planeta, o que acontece até nos dias de hoje, como é sabido por vós.  

    Os seres espirituais aprendizes dos primórdios da terra, sempre foram acolhidos 

tanto pelo plano astral extraterrestre como pelo plano astral intraterrestre.  

    Os seres espirituais que eram acolhidos pelo plano intraterreno eram aqueles que 

tinham de certa forma mais dificuldade de perceberem uma evolução espiritual.  

    Dificuldade esta que os impedia de aceitar o desligamento com a matéria ao ponto 

de não conseguirem desmaterializar por completo o "FIO DE PRATA”, mantendo-os 

presos ao corpo físico com uma elasticidade maior, mas, tão fino que tornava 

impossível manter a vida física.   Então ficavam como períspiritos zumbis, atrapalhando 

as existências encarnadas e os espíritos desencarnados do planeta.  

    A hierarquia os recolhia para o centro do planeta e fazendo um trabalho severo de 

ESTABILIZAÇÃO FLUÍDICA, conseguiam mantê-los no mesmo nível evolutivo até que 

pudessem retornar a superfície para uma nova existência, continuando do ponto que 
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estacionaram.    Portanto, não tinham condições de serem reavaliados ou terem uma 

tomada de consciência tal era o estado débil em que eram recolhidos.  

    Já os que conseguiam nas suas existências subirem degraus evolutivos, acolhidos 

pelas hierarquias do plano astral ao redor do planeta, como conhecido por vós todo o 

processo.  

Estamos usando o tempo no passado porque hoje esta situação é outra.  

    A PARTIR DO ANO DE 2.000 DE VOSSA CONTAGEM, AS MUDANÇAS COMEÇARAM A 

ACONTECER.  

    Ainda no tempo passado estes resgates eram feitos de maneira a não interferir no 

processo em andamento de evolução destes seres espirituais primitivos, considerando 

todo o sistema de desenvolvimento que estavam tendo a chance de elaborar. 

Respeitando sempre a individualização e as necessidades que se faziam presentes de 

serem acudidas.  

    Em verdade nestes primórdios com os corpos do globo já bem sintonizados, os 

corpos do homem se estruturavam de maneira a tornar possível a evolução.  

    Como podemos observar pela própria História da Humanidade, o intelecto se 

formou muito mais rápido do que a sincronia espiritual com o próprio “ser”.    Os 

avanços vêm acontecendo em desigualdade deixando o amadurecimento da alma 

desalinhado com o corpo perispiritual e com o corpo material.  

    Os costumes, em relação com a vida cotidiana, vêm sofrendo severas influências do 

meio social desvirtuando a “unidade”.    Embora muitos movimentos surjam na 

tentativa de conscientizar o “ser homem natureza”, ainda assim, é um processo muito 

lento.  Mas que bom que eles acontecem de tempos em tempos, para que o despertar 

vá se evidenciando, mesmo que seja a passos vagarosos.  

    Então com o passar dos anos terrestres as acomodações foram acontecendo e a 

espiritualidade intraterrena pode se estruturar para fazer o seu papel com o umbral.   

  

 O PLANO DO UMBRAL INTRATERRENO:  

    A mesma extensão de faixa ocupada pelo umbral acima da superfície da terra era 

igualmente ocupada para baixo no sentido central do planeta.    O núcleo era o plano 

resguardado para a permanência da espiritualidade maior.     

    Com o passar do tempo terrestre as situações deste plano também foi evoluindo em 

todo seu sistema de socorro, onde no passado os seres espirituais eram resgatados em 

estado de dormência, eram acolhidos conservando certo grau de percepção 

possibilitando a mudança no estado consciencial, até que fosse possível manter um 
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diálogo em linguagem clara e plana conseguindo, portanto, tirá-los deste sistema 

autopunitivo que criaram para si mesmos.  

    Eram separados em câmaras dentro de espécies de cavernas, como casulos de seda, 

e ali permaneciam recebendo fluído específico para que fossem aliviados FARDOS 

ASTRAIS.     Este processo evoluiu quando o homem conseguiu entender que não era 

somente matéria, embora a ciência só agora, em vosso tempo, admita a possibilidade 

da existência do “ESPÍRITO”.  

A partir deste momento onde o homem era visto por ele mesmo mais do que carne, 

a espiritualidade pode aperfeiçoar a liberação espiritual, mantendo uma vibração mais 

afinada com os seres espirituais que ali chegavam.  

   O nível de isolamento também diminuiu conforme se elevou o nível da consciência.  

    Começou, então, uma transformação nestas câmaras, sua estrutura passou por um 

processo de DESMATERIALIZAÇÃO ASTRAL.      

    Mudando completamente sua estrutura, sutilizando-se ainda mais, estes centros 

receptores foram transformando-se em construções mais leves, foi possível que 

partículas de luz ultrapassassem as camadas mais densas da terra chegando a 

aglutinar-se dando formas mais monumentais e belas.  

    Assim começou a reestruturação do plano intraterreno que em alguns polos 

energéticos se mantém intactos.  

    Este novo formato de edificação possibilitou também um tratamento diferente do 

que estava sendo dado.    Puderam desenvolver mecanismos que favorecessem o ser 

espiritual que ali chegava, a receber um tratamento na cápsula, mais adequado para 

ajudá-lo em sua evolução.    Foram montados centros muito parecidos com os do plano 

astral acima do plano terrestre.  

    Conforme estes se desenvolviam e evoluíam em suas existências atingiam outros 

patamares e podiam em determinado desencarne, serem avaliados e mandados para o 

plano extraterrestre e não mais para o plano intraterreno, saindo do subnível espiritual 

em que se encontravam.  

    Podemos concluir então, que a terra em seus primórdios, foi habitada por seres 

espirituais principiantes, até atingir um estágio material que começou a ser 

compartilhada com seres espirituais de vários outros orbes.    Neste início de 

adaptação e em vários outros momentos, o homem, assumindo seu corpo físico, 

recebeu o auxílio da espiritualidade maior para alavancar seu desenvolvimento, e 

ainda se procede desta maneira.  

    Várias etapas se passaram até chegarmos aos dias de hoje.  

    Falemos então como se apresenta a situação neste momento.  
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 PLANETA VIVO:  

    Toda a Terra, na visão “PLANETA VIVO”, está sofrendo pela interferência do homem, 

mas também, por estar em processo de transição.    Reações naturais por ocorrências 

físicas e astrais pela própria natureza sutil de que é formada.  

    Seria mais fácil se as interferências humanas fossem somente positivas, mas, não o 

são e acabam por dificultar o desenvolvimento planetário.  

Todo o sistema intraterreno está voltado para dar sustentação e alicerçar o centro 

terrestre energeticamente evitando assim o caos na superfície.    Está formada na 

atmosfera, uma crosta semimaterial que dificulta o acesso da espiritualidade maior, 

que em precárias condições conseguem em alguns lugares do planeta, ultrapassar esta 

densa camada.    Nestes lugares ainda não está grossa o suficiente que impeça que a 

vibração mais fina chegue até vós.  

    As plataformas intraterrenas têm vias de acesso à superfície porque ainda não foram 

atingidas.    Mas pouco podem se dedicar, pois, o trabalho intraterreno é grande. Está 

completamente voltado em assegurar que o centro do planeta se mantenha intacto 

independente das ações que possam ocorrer na superfície.  

    Resta que o homem modifique seu comportamento vibracional para que a 

espiritualidade maior possa se aproximar de forma massiva e notória para trazer 

conhecimento espiritual aprofundado transformando a consciência limitada em uma 

consciência muito mais abrangente, baseada na sabedoria universal.  

    Esta crosta que se forma ao redor do planeta, é derivada da semimaterialização da 

vibração não qualificada que alguns homens e seres espirituais emitem, por não 

aceitarem sua condição.    As vibrações negativas emitidas por motivos de choques 

culturais, religiosos e políticos, são os que mais contribuem para o desequilíbrio, pois, 

tem um efeito coletivo.    Acaba por despertar sentimentos e emoções em processo 

crescente e facilmente são manipulados por aqueles que estagnados na evolução, 

supervalorizam o poder do controle.    Falamos tanto dos encarnados que não superam 

o próprio carma ocupando lugares de destaque e dirigindo povos espalhados pelo 

globo, como dos seres espirituais que tem uma condição astuta, mas, não evoluída e 

estão presos a amarras dimensionais.    A evolução individual os afeta, mas, não tanto 

quanto a evolução planetária.  

    A comunidade espiritual intraterrena está mantendo o equilíbrio planetário fazendo 

brotar do seu interior a energia que flui pelos poros da terra.    Sempre trabalhando em 

silêncio, reclusa no centro do planeta, e de certa forma anônima perante o olhar 

humano.  

    Assim está sendo durante todo o desenvolvimento planetário.    Nestes tempos é 

chegada a hora, que a população da superfície tenha conhecimento de todo este 
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trabalho, unindo forças em prol de todos estes seres espirituais que deixam este 

planeta em direção a outros orbes, e também para aqueles que continuarão sua 

jornada aqui.    Os que estão chegando de dimensões mais avançadas estão se 

adaptando com seus novos corpos físicos.    O momento se aproxima para que eles 

assumam liderança para impulsionar o processo evolutivo.    Calmamente, se 

aproximando, e em breve terão voz ativa liberando todo o potencial vibracional para 

ajudar a equilibrar o planeta.    Não são todos que estão tomando forma e corpo físico, 

muitos aguardam em postos que foram plasmados com o objetivo de acolhê-los para 

que possam compartilhar planos úteis de ação para quando se manifestarem em uma 

existência física.  

Não podemos precisar o tempo como vós, mas podemos dizer que esta era está por 

se findar.    Muitos passarão despercebidos e outros terão plena consciência dos fatos 

e acontecimentos, tendo a certeza de seus destinos reencarnatórios.  

    NÃO CABE A NÓS ALARDEAR SITUAÇÕES DE CAOS, E SIM, TRAZER A LUZ.   

    O OBJETIVO MAIOR É UNIR TODAS AS HIERARQUIAS: INTRATERRENA, DA 

SUPERFÍCIE E EXTRATERRENA, EM TRABALHOS CONSTRUTIVOS E O MAIS  

CONSCIENTES POSSÍVEL POR PARTE DOS SERES ESPIRITUAIS ENCARNADOS NA 

SUPERFÍCIE.  

    A EFICÁCIA DESTA DIRETRIZ ESTÁ ESTRUTURADA NA CONSCIÊNCIA ESPIRITUAL, NO 

SER PLENO, COLIGADO COM O SER DIVINO, TRANSMUTANDO TODA A ENERGIA NÃO 

QUALIFICADA DO PLANETA.  

    O entendimento deste ciclo constante, esse plano sequencial de existências, essa 

euforia evolutiva que transborda os limites humanos, os limites de várias encarnações 

para assimilar aprendizado, em um movimento eterno de escalada ascensional.  

    É o momento de o homem sentir o alívio, o frescor de uma nova fase, oportunidade 

esta que envolve todo o seu processo independente atingindo a coletividade.  

    Portanto esta união de forças não é apenas um movimento parcial dentro do 

universo, faz parte de algo muito mais amplo, esta possibilidade abre portas para um 

entendimento na fé racionalizada, no CRER EXPLICADO dentro da LUZ DIVINA.  

    Este elo contribuirá para que possamos todos, imbuídos no amor, formar uma 

corrente onde não reste nada nem ninguém sem ter a chance do amadurecer 

consciente e pleno, respeitando é claro, o nível de cada um.  

    Estas mudanças em todos os planos são transformadoras e complexas, apenas 

acontecem em mudança de ciclo por uma necessidade evolutiva.  

    Usem todas as ferramentas que a espiritualidade maior disponibiliza, pois, só assim 

poderá o homem, em sua existência alcançar níveis de evolução, orientado em 

diretrizes seguras.  
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    Toda a hierarquia intraterrena conta com outras fraternidades instaladas submersas 

nos vastos oceanos.  

    Estas fraternidades espirituais estão localizadas em águas profundas, inacessíveis ao 

homem.    O seu contato com a população da superfície é de rara frequência, pois, sua 

missão principal é cuidar de toda estrutura natural do planeta.  

    Eles mantem o ecossistema equilibrado e lutam para evitar que catástrofes maiores 

aconteçam.    Ficam instalados em edificações, como plataformas plasmadas, 

interagindo com todo o sistema “H2O ÁGUA”.  

As ondas pensamento que emitem em direção à superfície, tem continuidade na 

atmosfera planetária, ecoando pelo universo a fora.  

    O homem terá um dia, canais de comunicação desenvolvidos para que seja possível 

e viável um diálogo, assim como o é agora com a espiritualidade extraterrena.  

    É um trabalho grandioso e conta com a ajuda de seres astrais que povoam a terra, 

recebendo orientações das fraternidades subaquáticas, por meio de mensagens 

intuitivas, pois, estes seres não tem a consciência espiritual tão desenvolvida, mas 

captam tudo que é puro.  

    De vez em outra, homens captam estas mensagens em níveis intuitivos e acabam 

mudando seu comportamento a tal ponto que só pensam na preservação da fauna e 

flora, englobam movimentos humanitários em um pensamento único de “ESTAR 

VIVO”, juntos, compartilhando o mesmo planeta.  

    Quiçá todos pensassem assim, pois, estas fraternidades poderiam se ocupar com a 

evolução de todas as espécies, em perfeito equilíbrio, no caminhar crescente onde 

possibilitaria a chegada constante de novos espíritos, numa cadência organizada.  

    Neste momento onde uma linha é o divisor de era, será necessário que todos sem 

exceção, tomem consciência e ocorra a transformação emergente.  

    Os canais estão se abrindo, a energia do planeta está se desbloqueando e com a 

ajuda de todos, não será necessário que os seres encarnados passem pelo caos.   

Temos sempre em mente que o melhor das hipóteses é o que acontecerá.    

    O homem luta contra o seu próprio destino, teima em seguir na ignorância por medo 

do desconhecido.    Repetimos que o “EGO APEGADO” é um inibidor para a evolução.  

    O caminho ao conhecimento, por certo, deve ser gradativo, todas as coisas serem 

conhecidas no devido tempo, como é seguido à risca o plano da espiritualidade maior, 

mas, quando por escolha o homem freia sua evolução, não se pode fazer muito, 

apenas continuarmos com os processos que não podem ser interrompidos para não 

afetarmos toda estrutura universal.  
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    O envio destes seres de dimensões à frente, é exatamente por esta razão, que 

possam, enquanto em suas existências no planeta, trazerem estas altas vibrações, se 

misturando com os demais que ainda permanecerem encarnando na terra, facilitando, 

assim, a transformação das formas pensamentos e paulatinamente transmutando toda 

a energia que envolve o globo.  

    Medidas estas que são tomadas com muito critério e cuidado para que nada seja 

feito com intransigência.  

    O esperado é que a influência destes seres espirituais que aqui chegam, seja 

diretamente assimilada pelo homem, aliviando um processo que em pouco tempo será 

irreversível.  

Levamos em conta que o fator “tempo” é relativo, mas, o homem já é conhecedor 

de mudanças nesta contagem, e pode conscientemente chegar a conclusões sobre as 

situações naturais em que se encontra o planeta, por conta da imaturidade e ganância 

humana.  

    Acreditamos no homem, o despertar coletivo é viável, é possível, basta olhar para os 

lados e não se sentir o centro do universo.  

    Voltando o nosso foco para a espiritualidade maior, que comanda sabiamente, em 

todas as esferas, dividindo responsabilidades, cuidando amorosamente de seus irmãos 

não importando o nível evolutivo em que se encontram, equânimes e incansáveis, é 

chegada a hora de ajudá-los, de tirá-los da mácula e verdadeiramente permitir a 

proximidade.  

    Tiremos, portanto, o véu do desconhecimento, que seja legítimo que o homem 

partilhe diretamente da sabedoria universal, sem rodeios, sem intermediários, sem 

idolatrismo.  

     SERÁ QUE O HOMEM É CAPAZ DE IMAGINAR COMO SERIA SE TIVESSE ABERTOS 

CANAIS QUE O POSSIBILITASSEM UM CONTATO DIRETO COM A ESPIRITUALIDADE 

QUE O ASSESSORA CONSTANTEMENTE?  

    COMO SERIA FACILITADO SEGUIR EM FRENTE COM A CERTEZA DA LUZ QUE BRILHA 

ADIANTE A CADA PASSO DADO?  

    CRER NA PERSPECTIVA DE QUE SE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS HOJE, NO 

SENTIDO TRANSFORMADOR DA EXISTÊNCIA, SURTE EFEITO IMEDIATO POSITIVO E 

DURADOURO, CAPAZ DE “DESSOLIDIFICAR” ENERGIAS QUE DIFICULTAM O AVANÇO 

PARA UM FUTURO PROMISSOR?  

    QUE ESTAS MUDANÇAS TÃO NECESSÁRIAS PODEM SIM TRANSFORMAR O MUNDO 

ENCARNADO, PREPARANDO TERRENO PARA ESTES ESPÍRITOS QUE ESTÃO SENDO 

HABILITADOS PARA POPULARIZAR TODO ESTE PLANETA, E QUE ESTES MESMOS 

ESPÍRITOS SERÃO SEUS DESCENDENTES?  
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    SÃO QUESTÕES QUE MUITOS JÁ COMEÇAM A INTERIORIZAR, NÃO SOMENTE EM 

PENSAMENTO, MAS, TRAZENDO ESTAS PERGUNTAS A UM NÍVEL MAIS PROFUNDO, 

MAIS CONSCIENCIAL QUE BROTA DE SEU ESPÍRITO.  

    A UNIÃO DE FORÇAS, O RECONHECIMENTO DOS TRABALHOS EM TODOS OS NÍVEIS, 

A SENSAÇÃO DE PROTEÇÃO ENCORAJA A TODOS A PROSSEGUIR.  

“SEJAMOS ENTÃO UM ÚNICO ESPÍRITO, SEM FRAGMENTAÇÕES, PARA ALCANÇARMOS 

A ASCENSÃO.”  

“QUE ASSIM SEJA.”  

    

   HATCHARA 


