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ORIENTAÇÕES DO COMANDANTE ASHTAR SHERAN  

 

Uma das orientações do Comandante Ashtar Sheran, prende-se a qualificação dos nossos atos, 
melhoria da nossa condição de vida interna alicerçada no Amor Universal que é a própria 

compreensão de que fazemos parte do todo e, portanto, somos criadores de realidades 
universais. 
 

O exercício a seguir, ajudará a nossa centralização, através da qual encontraremos o nosso 
próprio eixo. Assim poderemos qualificar as energias de uma maneira geral melhorando o interno 
e o externo. O mundo melhora a partir de nós, não devemos esquecer disso. 

 
Poderemos efetuar esta prática em qualquer lugar em que estivermos: trabalhando, caminhando, 
ou calmamente sentados ou deitados se tivermos a oportunidade para isso. 

 
Volte a atenção para o coração. Permita sentir suas batidas. Sinta que uma chama 
está acesa neste ponto. Perceba através, também dos seus sentimentos. Sinta que 
está vivo (viva). Lembre de algo que você ama. 
 
Continue a sentir a chama do seu coração em consonância com este sentimento de 
amor. Permita que esta força vá tomando um espaço cada vez maior. 
 
Seu interior está inundado com esta chama que cresce, cresce, cresce. Todo o seu 
físico, agora, é uma imensa chama que atinge suas células, moléculas, átomos. Você 
sente que está cada vez mais repleto desse Amor imenso. Você é todo amor. 
 
Agora, imagine que todos os seres existentes neste planeta representam uma grande consciência 
em forma de taça. Preencha esta taça com a força que provém do seu coração. 

 
Deixe que esta taça encha e transborde envolvendo qualquer estrutura animada ou inanimada em 
qualquer espaço/tempo deste planeta azul. 

 
Agora você é um canal universal. Todos os planos em interação absorvem e doam amor através 
de você. 

http://comando-ashtar.blogspot.com/2010/09/073.html
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Deixe que esta energia divina faça o seu trabalho em Luz a sabedoria. 
 

Aos poucos vá voltando ao ponto inicial deixando tudo qualificado segundo o Plano Divino...  
 
E você continua a sentir seus corpos leves e harmonizados mesmo quando já percebe seus 

batimentos cardíacos, seus sentidos. Volte, Volte, Volte. 
 
Agradecemos nesse momento, a oportunidade e que possamos nesta noite bendita sentir... 

 
O fluxo da presença sagrada da chama do amor universal e que todos aqueles que conosco 
contatarem possam receber a benção da Luz através de nós.  

 
Que Assim Seja. 
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OS COMANDOS ESTELARES EM AÇÃO  

 

Cada Comando tem uma função definida dentro da grande Operação Resgate que a Terra esta 

passando já a alguns anos do vosso calendário terreno e psíquico interno, pois o grande chamado 

esta se fazendo presente dentro de muitos de vocês e com isso uma nova realidade esta se 

abrindo para cada um, seja pela sensibilidade, pessoal, seja pelo questionamento dos valores que 

antes tinham um forte peso em suas vidas e que de um pequeno tempo para cá, não mais tem os 

mesmos pesos e medidas, isso tudo é uma resposta interna a quebra de paradigmas que vocês 

vem vivendo a alguns anos. para poder auxiliar vocês nisso existem diversos Comandos estelares 

que são administrados de forma a ajudar no resgate interno. 

COMANDO SANTA ESMERALDA 

Esse comando que tem a liderança na Terra do amado mestre Hilarion, tem relação com o 5º 

raio, verde, que representa entre muitas de suas qualidades a cura medicinal e espiritual. Esse 

comando representa a equipe de cura estelar da alma, de reconexão das realidades paralelas da 

alma que vocês possuem. O comando maior desse grupo esta diretamente ligado a minha 

essência entre a realidade dimensional de 22D a 28D, que po0r sua vez esta totalmente 

interligada com outros comandos estelares, que possuem outras funções, mas que necessitam da 

ajuda medica espiritual . Assim todas as equipes medicas espirituais estão correlacionadas e 

administradas mesmo sem saber dentro do grupo do comando Sta Esmeralda. O Amado Mestre 

Hilarion representa um importante fator de disseminação dessa egregore para todo o planeta e 

possui milhões de discípulos na Terra e nas outras realidades dimensionais. Como o aspecto de 

cura é muito importante em diferentes escalas e realidades, desde um Umbral ate uma realidade 

física ou supra física, ainda mais com a importante tarefa de reconstituir o DNA sagrado de 12 

filamentos ou mais de vocês, acaba ocorrendo um intercambio com o Conselho Cármico e com o 

grupo dos melchizedeck de ordem terrestre e estelar, para poder assim sintonizas as realidades 

paralelas dos 32 corpos do vosso Eu Sou. este grupo por sua vez, tem importante ligação com o 

http://comando-ashtar.blogspot.com/2010/09/072.html
http://2.bp.blogspot.com/_dCw92ZwuY8o/TH_SsRxvSXI/AAAAAAAAASo/kR7zBXzs9iQ/s1600/Nave+08.jpg
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Comando temporal e Ashtar, devido aos processos de reconexão dos vossos corpos sutis maiores 

que vocês não dominam de forma consciente. Assim cada comando possui importantes atributos, 

mas estão todos interligados pela própria lei universal da necessidade e da sincronicidade. 

COMANDO TEMPORAL 

Este comando como o nome diz, tem a responsabilidade de trabalhar com o CONSELHO CÁRMICO 

de forma direta, por permitir o deslocamento temporal em todas as linhas de tempo e espaço e 

de realidade paralelas do ciclo encarnacional de cada planeta. Esse grupo é administrado pela 

consciência do Arcanjo e Ancião de Dias METRATOM, que sustenta um importante trabalho de 

resgate pelo amor e pela fé de seus filhos de Orion e de outros quadrantes estelares. O comando 

temporal tem a possibilidade de interagir dentro do processo cármico temporal e permitir que as 

equipes medicas do Comando Santa Esmeralda possam utilizar os dutos temporais para 

desenvolver um trabalho de cura, mesmo existindo um cárma passivo ou negativado dentro de 

cada situação, que o conselho julgar. Esse comando é muito importante , pois permite o 

deslocamento de energias temporais de realidade dimensionais diferentes para equilibrar as 

energias totalitárias ou parciais de um Eu Superior que possui muitas almas negativadas dentro 

do processo de dualidade encarnacional. São diversos mestres que atuam dentro desse fluxo de 

energia do comando temporal, entre eles o mestre Saint germain, hilarion, Vywamus, Lenduce, 

Mãe Maria, Jerevox, Miguel, Seraphis bey, Thot-Han, Portia, kuanin e outros. Isso por que eles 

atingiram a capacidade e consciência cristica que é a base para poder controlar o fluxo de tempo 

e espaço. Esse comando possui varias atribuições e esta ligado a diversos outros comandos, 

devido a importância de interagir no fluxo temporal e em muitos casos e realidades siderais, atuar 

como uma policia temporal, para administrar assim as civilizações que se utilizam de viagens no 

tempo, para que não sejam criados muitos paradoxos temporais ou situações criticas com os 

paradoxos. 

COMANDO ASHTAR 

Este é um dos mais conhecidos, que foi canalizado e revelado pelo amado Eugenio Siragusa , na 

década de 60. A real função desse comando e de proteção e administração dos outros Comandos 

planetários e sistêmicos que estão em missão de resgate e de estudo de seus filhos perdidos ou 

em missão na Terra. Muito foi escrito e descrito de um resgate em naves siderais da humanidade, 

que em chegaria um momento no qual as naves iriam baixar em escala maciça na Terra e 

recolher a humanidade de um holocausto nuclear ou do apocalipse, o que não ocorreu ate o 

presente momento, devido as grandes mudanças que foram feitas e autorizadas pelo Conselho 

cármico e pelo amado Sananda, devido ao amor que ele dedica a todos vocês. Assim a utilidade 

real desse Comando não é apenas o de eventualmente resgatar fisicamente as pessoas, mas 

antes de mais nada, desenvolver um programa de resgate de alma, junto aos outros comandos 

que estão sintonizados com suas antigas almas que por diversos motivos se encontram 

encarnados na Terra. 
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O Amado Arcanjo Miguel que é o Logos sideral de Alfa & Omega de Sírius para este quadrante 

representa o dirigente Maximo desse comando, que por sua vez tem total interação com os 

outros comandos similares como Temporal e Sta Esmeralda, e administra diretamente todos os 

outros Comandos sistêmicos. A relação de Miguel com os outros Comando equivalentes, é de 

equilíbrio e complementação de funções e atribuições dentro das respectivas responsabilidades. O 

Comando da frota sideral da Confederação esta sobre a administração em parceria entre Miguel e 

minha essência Shtareer, e as frotas da federação respondem diretamente a Miguel. O 

abastecimento da frota da confederação provem de naves criadoras e porta vidas como a 

ESTRELA DA VIDA, que possui cerca de 20 mil kilometros de diâmetro, quase do tamanho de 

urano, que representa uma das 8 naves destinadas para este quadrante, que estão sobre a tutela 

direta minha e de Miguel. Elas não representam um poder bélico como vocês o entendem, e 

antes disso um poder de ajuda criacional e restabelecedora das energias centrifugas e centrípetas 

da massa galáctica que passa por uma profunda mudança orbital e dimensional, como vocês já 

perceberam com a chegada do cinturão de fótons e da energia mahatma. Por se tratar de um 

Comando regido por seres da Confederação que estão acima da realidade dimensional de 8D, e 

portanto fundidos com a consciência cristica Universal, fora do processo encarnacional como 

vocês o entendem, esse grupo atua em outras oitavas de luz acima da realidade existencial do 

vosso universo local de livre arbítrio e de dualidade que existe nas 21 galáxias do vosso 

quadrante. Assim O Comando Ashtar é um importante ponto de sustentação para o resgate das 

almas que estão perdidas na Terra, por esse motivo que ele ajuda na administração dos outros 

comandos sistêmicos, que estão na terra neste momento ajudando na sintonização de seus filhos 

perdidos e ajudando-os a passar pelos portais estelares para o resgate e regresso a seus 

verdadeiros mundos, como é o caso do portal 11:11, 12:12 e 13:13, cada qual ligado a um 

determinado grupo e setor do vosso quadrante setorial de satânia ou orionis. Este Comando não 

é bélico, sua função e de proteção e remoção da quarentena da Terra e de observação e estudo 

da humanidade e dos Mestres encarnados, por esse motivo suas atribuições são bem mais amplas 

das que se conhecem. Em 1997 Rodrigo canalizou do Arcanjo Miguel o livro intitulado mensagens 

do Arcanjo Miguel e Comando Ashtar, do qual retira-se esse trecho a seguir: 

- Limpeza atmosférica planetária. 

- Alinhamento Orbital do Sistema 
- Correção do campo magnético 
- Proteção contra naves não confederadas 

- Suporte aos Mestres da Fraternidade Branca e Azul 
- Assessoria à Fraternidade Solar 

- Canalização com os humanos no intuito de ajudar. 
- Preparação e controle dos movimentos sísmicos 
- Atuação perante o Conselho Cármico Solar 

- Ajuda irrestrita a Sananda 
- Monitoramento dos grupos nefastos do Sinistro Governo Secreto 
- Limpeza do plano Astral por legiões de Anjos 

- Fornecimento de Merkabas aos Mestres da Fraternidade Branca 
- Intercâmbio com os intraterrenos 
- Sustentação junto com a fraternidade Branca dos Portais entre as Terras paralelas alternativas. 
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- Atuação na Embaixada do Templo e Portal dos 22 Raios 

- Supervisão do projeto de entrantes na Terra 
- Mediação entre os draconianos e os Zeta Reticulli 

- Reconexão Divina com suas parcelas encarnadas (Sementes) 
- Despertar dos Membros adormecidos do Comando encarnados. 
- Elevação vibracional do campo magnético Sistêmico 

- Resgate do Cristo junto a Sananda e aos Kumaras 
- Programas de despertar de Consciência das crianças prodígias 
- Intercâmbio Cultural entre Sementes Estelares. 

- Projeto de Exílio vibracional dos humanos negativos 
- Dispersão dos 22 Raios do Sol Central Alfa e Omega 
- Recuperação da Malha Temporal da Terra 

 
Estas são algumas das atribuições diretas efetuadas pelos 33 milhões de seres que incorporam o 

Comando Asthar. Lembrando que as entidades denominadas de Arcanjos e Elohins são membros 

ativos do Comando há eons. A Fraternidade Branca da Terra e Azul de Sírius, a seu modo, estão 

interligadas nesses trabalhos, formando uma grande Fraternidade Solar com os membros dos 

outros planetas. 

Essas atribuições são algumas das desenvolvidas pelas diversas equipes, por esse motivo existe 

uma total colaboração entre os diferentes comandos, mesmo os que estão submetidos 

hierarquicamente ou não. Nesse grau de evolução e de consciência, não existe a superioridade 

hierárquica, e sim a responsabilidade de cada individuo em fazer bem e no amor o que lhe 

corresponde. Assim verifica-se que na verdade o COMANDO ESTELAR representa muito mais do 

que uma empresa bélica militar, como muitas pessoas acreditam. Trata-se na verdade de um 

grupo de seres ascensionados que trabalham na LEI UNIVERSAL DO AMOR e do EQUILÍBRIO 

CÓSMICO que estão ajudando na reconexão das almas perdidas pelas escolhas equivocadas do 

passado e pela dualidade que não souberam controlar e superar dentro de suas escolhas 

pessoais. 

COMANDO MAHATMA 

Este comando é bem desconhecido de vocês, e representa uma outra hierarquia de seres 

ascensos ligados a trindade direta de Havona. esta diretamente ligado a sustentação do plano 

criacional do Superuniverso de Orvotón no qual estamos inseridos e da ajustagem do Ajustador 

de pensamento através da energia dos takions dentro do eu Superior, gerando assim uma 

sintonização plena da energia primordial da FONTE QUE TUDO É dentro de cada alma. Essa 

energia tem a capacidade de unificação e de transcendência dos 2 pilares básicos para se atingir 

a mesma. Budica e Cristica, são os pilares necessários, pois a energia mahatma, é a sabedoria 

criacional em perfeito equilíbrio, ela complementa as outras 2 que são os pilares fundamentais da 

jornada do espirito e da consciência como C0-CRIADOR e dessa forma a caminhada que todos 

devem fazer no processo natural de reconexão com o plano maior da FONTE QUE TUDO É. 
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Existem alguns canais que estão entrando nessa sintonia, mas são pessoas que já passaram por 

uma longa caminhada em outras encarnações e já possuem um alto grau de percepção sensorial 

e iniciações nas esferas acima dos 12 raios. 

COMANDO MELCHIZEDECK/LANONADECK 

Este grupo na verdade não é exatamente um Comando como o nome indica, devido a formação 

militar que se insere dentro dele na percepção terrena, mas trata-se de um importante grupo de 

comando dos registros akashicos individuais de cada pessoa, ligada ao corpo causal de cada um 

em suas realidades paralelas, como dos registros planetários, que por sua vez se reportam ao 

conselho solar de cada sistema planetário e este por sua vez se reporta diretamente ao Logos 

Solar respectivo. 

Assim esse grupo atua diretamente com o Conselho cármico e com isso tem acesso direto ao 

Comando temporal, ordem dos 49, Comando Santa Esmeralda, Comando Ashtar e Comando 

Santa Ametista. Em cada situação ele atua de forma a restaurar os registros e a verificar a melhor 

forma evolutiva do processo rencarnacional de cada alma em seu respectivo planeta e realidade 

dimensional. A Mestra Mãe Maria e o Arcanjo Rafael, são importantes sustentadores dessa etapa 

de reencarnação e adaptação do material genético que terá que ser requalificado para a nova 

etapa evolutiva das almas. existem diversos mestres dentro dessa Ordem e muitos 

representantes, que distribuem suas responsabilidades de acordo com o grau de consciência que 

adquiriram na grande jornada consciencial na Terra e nos outros mundos do Universo que rodeia 

vocês em todos os planos paralelos. 

COMANDO ESTELAR 

Este na verdade é o ponto central que sustenta todos os Comandos, por esse motivo e controlado 

pelo LOGOS CÓSMICO ARCANJO MIGUEL/SHTAREER/METRATOM/SANANDA principais comandos 

diretos sendo que cada um desenvolve seu papel junto ao Conselho dos Anciões e ao Conselho da 

Ordem dos 49, entre o Comando Sta. Esmeralda, Ashtar, Temporal e Ametista. 

Do ponto estrutural podemos colocar da seguinte forma: 

SANANDA --> IRRADIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CRISTICA. 

ARCANJO MIGUEL --> ADMINISTRAÇÃO EVOLUTIVA E DA LEI 

SHTAREER --> ADMINISTRAÇÃO DOS CÓDIGOS GENÉTICOS E CONSCIÊNCIAS DOS EU 

SUPERIORES E FROTA MULTIDIMENSIONAL 

METRATOM --> ADMINISTRAÇÃO DOS COMANDOS DIVERSOS NA OPERAÇÃO DE RESGATE DE 

ALMAS JUNTO A LEI COM MIGUEL. 

essa estrutura é composta de muitos outros seres importantes, que desenvolvem diversas outras 

funções, mas serve para vocês se orientarem do que significa Comando Estelar de forma 

genérica. 
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COMANDO SANTA AMETISTA 

Este outro comando é pouco conhecido e como o nome já indica, se refere aos seres que atuam 

dentro do processo de requalificação magnética, vibracional e transmutação cármica planetária e 

consciencial. 

Por este motivo são diversos seres de luz que atuam dentro desse comando e também interagem 

com os outros seres de luz dos demais comandos e especialidades. neste comando a atuação dos 

reinos Dévico, Elohins e comandos diversos é muito forte, alem da presença de pesquisadores de 

diversos setores dimensionais. 

A Arcangelina Santa Ametista é a regente desse grupo, que é composto de diversos seres de luz 

entre as realidades de 5D ate 21D, nas respectivas funções e aplicações da restauração do campo 

eletromagnético planetário, o que coloca o grupo de KRYON e mestre Saint Germain dentro desse 

grupo de forma direta, pelos trabalhos de transmutação e requalificação da malha 

eletromagnética da Terra. O trabalho de remoção da barreira de freqüência de exílio e 

quarentena da Terra, esta a cargo desse importante grupo, assim como as trocas de informações 

e de mutua ajuda em relação ao comando Santa esmeralda, que de maneira geral, também é de 

transmutação, pois a CURA é uma forma de transmutação. 

COMANDO SIRIANO 

Este comando representa a ação de operação resgate por parte do povo siriano, que atua em 

diversas realidades e recebe sustentação do LOGOS ALFA & OMEGA, que tem a sustentação 

direta de SANANDA e ARCANJO MIGUEL. a atuação desse comando esta submetida ao Comando 

estelar diretamente, assim como todos os outros Comandos da luz. A ordem Melchizedeck, 

lanonadeck e Voronandeck, estão presentes dentro deste Comando de forma bem intensa e 

também do Conselho Cármico. A hierarquia da Ordem de THOT é uma das representantes do 

sistema Siriano, que é composto por mais de 78 mundos regentes dentro da Confederação e da 

luz ascensional. também o Portal 13:13 faz parte da administração desse Comando e Logos Solar. 

Normalmente os seres de Sírius, atuam entre 6D A 16D, mas existem outras realidades acima 

disso, mas a freqüência mais comum de atuação deles fica entre 9D a 13D. 

COMANDOS ORIONIANO 

Este comando representa os interesses de luz dos regentes da constelação de orion, e também 

esta submetida a ação dirigente administrativa do Comando estelar. O Elohin Orion, é um dos 

principais dirigentes desta Ordem, junto com Metatron, Sandalfon e outros seres como a amada 

Mestra Kuan Yn. O centro de poder e distribuição de amor e reconexão deste Comando se 

centraliza nos Portais das 3 marias, Betelgeuse e Bellatrix, como ponto mais incisivo, mas existem 

outros grupos. É desse setor que a grande fraternidade Rosa de orion sustenta um importante 

trabalho de reconexão de todos os filhos perdidos de orion, da época das grande guerras e 

enganos do passado. 
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COMANDO PLEIDIANO 

Este comando tem a sustentação no Comandante TORANK, que é conhecido por muitos como 

JEOVÁ, regente do planeta Danúbio, que órbita a estrela Alcyone que é o logos alfa & Omega 

dessa pequena constelação e conglomerado estelar com cerca de 350 estrelas, que dista da Terra 

a cerca de 45 anos luz. Esse grupo atua na Terra a mais de 750 mil anos e tem relação direta 

com diversas manipulações genéticas com a espécie humana da Terra e com outras formas de 

vida animal e vegetal. Eles foram os seres responsáveis pela inclusão da vossa LUA como satélite 

permanente da Terra a mais de 500 mil anos da vossa contagem, devido a situações geodésicas 

muito serias que ocorreram no passado nos distúrbios orbitais de vosso sistema solar de 

Monmatia. Dentro dessa constelação existem centenas de formas de vida, sendo que 10 grupos 

estão atuando na Terra, sendo 4 Confederados, 2 neutros e 4 não confederados que ainda estão 

com pesados cárma junto a federação interplanetária e com o próprio Torank. Os renegados das 

plêiades, estão trabalhando com os grays exilados na Terra e com as forças draconianas não 

confederadas a serviço da ordem do dragão negro. 

COMANDO VEGANIANO 

Um Comando que esta desenvolvendo um importante trabalho de resgate cármico para com a 

humanidade e com a Terra, pois no passado a grande força draco que reside dentro desse 

sistema se envolveu com poderosas intrigas e guerras ligadas a Orion e a ordem do dragão 

Negro. Atualmente são cerca de 5 delegações desse sistema estelar, que estão buscando um 

forte resgate e sustentação de requalificação das linhas eletromagnéticas que existem entre Vega 

e a Terra a partir do pólo norte. Como o mesmo esta mudando, a terra esta sendo desconectada 

dessa sintonia e os grupos de Vega estão ajudando na mudança de pólos e requalificação dos 

reinos mineral e vegetal, alem de resgatar seus filhos perdidos na Terra. Vega fica a cerca de 26 

anos luz de vosso mundo, no ponto central no pólo norte existe um importante duto de energia 

que esta sendo mudado para outro setor galáctico, para ajudar no salto quântico, uma vez que 

Vega também esta dando um importante salto, e já foi higenizado pelo planeta Hecóluvos que 

passou por lá a alguns milhares de anos da vossa contagem, fazendo uma importante limpeza 

conciencial de exílio das cargas e almas no padrão de guerra e dualidade mal direcionada. O 

comandante que mais se aproxima do contato com a humanidade desse Comando é Akrosam da 

8D, no entanto parte do grupo mais comum desse comando são de 6D. 

COMANDO ACTURIANO 

Possui uma função importante no resgate da humanidade através de seu Portal 11:11, que já 

trouxe muitas almas para a Terra em diversas épocas distintas, não somente na era atual dos 

últimos 750 mil anos de vossa contagem, como de antes. O comando acturiano foi responsável 

pela ultima colonização em grande escala e reaproveitamento do planeta marte, a cerca de 3 

milhões de anos da vossa contagem de tempo. Um grande resgate pelos erros do passado esta 

sendo desenvolvido por esse grupo, que tem diversos Mestres de luz representando suas tarefas 

e responsabilidade na Terra. sendo normalmente de 6D, eles podem atuar ate 9D normalmente, 
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dependendo o planeta de origem desse sistema e das funções a serem desempenhadas na Terra. 

Uma grande equipe de Cura parte desse comando para ajudar em diversos setores da linha 

medica e redirecionar de forma mais pacifica as pesquisas medicas. O comandante Kro, Tron, 

Averignar e Lisandren, são alguns dos contatos mais comuns das pessoas ligadas a esse comando 

que é composto de centenas de mestres de luz. 

COMANDO CANOPIANO 

Este grupo possui uma delegação bem elevada atuando entre 13D a 22D, devido a sua antiga 

evolução e a eles terem sido durante muitos ciclos de vossa galáxia a representação de Alfa & 

Omega do vosso setor, que atualmente é representado pela estrela Sírius. Canopus é a segunda 

estrela mais brilhante de vosso céu e representa um importante grupo de recuperação conciencial 

e de mestres de luz, uma grande parte deles atuam dentro do Conselho cármico e possuem uma 

delegação de almas encarnadas na Terra para ajudar no processo evolutivo e conciencial, assim 

como eles ajudam os outros Co,mandos que estão buscando reverter os erros do passado, 

representam um forte poder de paz e orientação espiritual para a vossa galáxia. Muitos dos 

mestres de outros centros importantes da vossa galáxia partiram de Canopus, como é o caso de 

Lenduce, que por sua vez representa outro plano dimensional de SANAT KUMARA, que por sua 

vez é WYVAMUS. 

COMANDO SUMERIANO 

Este grupo representa o povo e delegações do planeta saturno de vosso sistema solar de 

monmatia. As atividades deles, são de pesquisa e ajuda na reversão da poluição e mal uso da 

tecnologia nuclear e radiologia medica, eles tem trabalhado muito na supervisão de um grupo 

denominado cidade dos 7 planetas que possui a sua base operacional no subsolo da cordilheira 

andina, que possui uma de suas entradas pela Serra do roncados no Brasil e outras na própria 

cordilheira andina. Este grupo atua entre 5D a 9D e pouco tem se apresentado para os humanos, 

mas tem uma função bem atuante junto ao Mestre hilarion e dascalos, alem de trabalhar com as 

egregoras espirituais do mestre Himalaia. 

COMANDO VENUZIANO 

Este grupo trabalha diretamente ligado ao Comando Siriano, por terem origens diretas e Vênus 

ser na verdade um posto avançado do passado de Sírius e de seus diversos grupos 

administrativos. Atualmente esse comando ajuda no processo de requalificação do Conselho 

cármico terrestre e dos grupos de despertar conciencial da humanidade e regeneração do DNA 

das novas crianças, em especial as de DNA mutado como as crianças índigo e suas companheiras 

de missão. Os grupos de cidades e seres intra-oceanicos também são atendidos e reciclados pelo 

comando venusiano. A mestra Pallas Atenas é uma das regentes administrativas desse Comando. 

COMANDO ZETA RETICULI 

Pequeno grupo liderado por seres de 7D que representam as delegações confederadas dos Zetas 

e que estão ajudando na requalificação e negociação de paz com os outros grupos desse sistema, 



COMANDO ASHTAR SHERAN & COMANDOS ESTELARES 
Informações e Orientações Gerais 

www.curaeascensao.com.br 
 
 

que ainda são renegados e não confederados, devido a muitas disputas políticas do passado 

desse povo, em especial com as grandes diferenças das antigas guerras com Vega e seus 

representantes. Esse Comando atua na ajuda da humanidade e sintonização mediúnica de muitas 

pessoas na terra para o despertar geral dessas pessoas, que por sua vez, ajudam em muito a 

humanidade. Eles não trabalham com os grays como as delegações renegadas, que existem em 

grande quantidade na Terra, em espacial em contato com as lideranças mundiais e 

governamentais físicas e do Sinistro governo secreto da terra. Zegon é um dos dirigentes desse 

grupo e tem ajudado muito na pacificação de seus companheiros e elevação de consciência deles 

na linha do amor e compaixão, que é uma grande tarefa e desafio dessa raça espacial. 

COMANDO CAPELINO 

Ajudando no resgate de seus filhos perdidos na Terra e acompanhamento do processo de exílio 

dos que voltaram a falhar no processo terreno. Esse grupo atua muito e sustenta um importante 

trabalho de limpeza e requalificação no Vale do Amanhecer, que inicialmente fundou a sua base 

em Goiás, próximo a Brasília, e que atualmente possui outros centros de trabalho. No entanto 

alertamos para o fato que o ego de algumas pessoas esta atrapalhando e dificultando as tarefas 

desse grupo, que tem mais de 8 bilhões de seres interagindo na Terra desde as energias do 

umbral ate mais de 6 milhões de encarnados no presente momento. A linha de irmãos espirituais 

tem um trabalho direto com esse comando no encaminhamento das energias, assim como é a 

participação aberta do caboclo pena dourada e seus companheiros. 

COMANDO RIGELIANO 

Comando draconiano que esta procurando re-trabalhar os erros do passado de seus 

representante, na tentativa de dar o salto quântico de muitos de seus mundo, e de resgatar mais 

de 15 milhões de draconianos das realidades intraterrenas e de cidades etéricas em pontos 

específicos da Terra. este comando tem uma tarefa que é tutelada pelo Comando estelar, na 

ajuda e impedir mais conflitos como no passado, onde diverso seres como Shiva hama Kur tem 

ajudado na pacificação e negociação com os comandantes desse povo descente de répteis .Trata-

se de um comando composto por seres ascensos da linhagem réptil, que atuam normalmente 

entre 8D a 14D, e possuem muito amor no coração, com essa energia eles estão mudando a 

realidade conciencial de seus representantes mais densos, que já aceitam negociar a paz e uma 

mudança de postura, ainda mais com milhares de seus seres encarnados na humanidade, 

aprendendo sobre amor, dor, pena, fraternidade, ou seja, emoções humanas, que eles não 

conheciam, passam a ser seu material de estudo. A estrela de Rigel, possui muitos portais que 

conectam o umbral da Terra com o umbral deles e do passado das grandes guerras de orion, por 

isso a tarefa de requalificação e resgate na Terra e com a humanidade, ale de outros sistemas 

afetados no passado. 

COMANDO DRACO 

Este esta ligado ao Comando Rigeliano, mas tem outra origem e representa a constelação de 

draco que gerou a primeira matriz do0s draconianos em vossa galáxia. Esse grupo esta na terra 
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sobre condicional ajudando na requalificação dos rigelianos e de outras formas de vida ligadas ao 

código genético dos répteis, como no caso dos filhos de Vega e de o0utros sistemas que atuam 

na terra a muitos milhares de anos. Eles fazem muitas pesquisas de ordem genética em diversos 

níveis dimensionais. São seres de 8D a 15D e possuem uma forte ligação com as forças negras do 

passado da vossa galáxia, por esse motivo estão sobre constante orientação e observação, para 

atuarem na Terra e aprenderem com a energia de amo, já que a deles é muito mental e lógica 

pura, sem emoções como a maior parte dos répteis do passado. 

COMANDO ALDEBARIANO 

Representantes do sistema solar de Aldebaran, atuam no processo de cura e avaliação de seus 

enviados a Terra que estão presentes nos últimos 478 mil anos . Eles tem ligação direta com a 

raça ariana da Terra e são descendentes diretos dos antigos Lirianos de Lira das primeiras 

dinastias desse povo. a relação de Aldebaran com a parte norte da Europa e a raça anglo 

saxônica é bem presente e estão fazendo um importante resgate desse povo. Atuam 

normalmente entre 5D a 7D, são pacíficos e estão estudando a psique humana a muitos anos, 

para poder com isso fazer uma avaliação direta do processo evolutivo de seus filhos deixados e 

missão ou exílio na Terra. 

COMANDO ANTARIANO 

Esse comando esta trabalhando com diversos grupos da Terra e muito no campo espiritual da 

linha de incorporação dentro da umbanda, devido as interferências do passado e alterações na 

realidade siriana na época da conversão antares, assim eles estão em missão de resgate para 

com a humanidade e os filhos de sírius beta , delta e teta, que ficaram presos na Terra devido a 

interferência deles e atividades políticas da época, que não ajudaram o processo evolutivo da 

Terra na ocasião. Atualmente são seres passivos, que estão resgatando grande parte de seu povo 

que habita as cidades intra-oceanicas em especial as da costa do pacifico norte na altura da 

Califórnia, que estão sustentando a placa e falha de Andrews desse estado que ainda não sofreu 

a separação do restante do continente. 

COMANDO NIBIRUANO 

Este comando representa um fato muito débil das negociações de paz, por parte de seu povo que 

ainda possui uma forte linha escravagista e requerem o poder sobre a humanidade, por ter 

herdado dos pleiâdianos tecnologia e responsabilidades sobre a humanidade, em especial do povo 

sumeriano. Esse comando esta presente em pequeno numero na  

terra sobre forte controle por parte do comando estelar e esta sendo levado a uma negociação 

direta com os outros grupos dentro da interferência direta dos mestres da fraternidade branca. 

esse grupo manteve contato na década de 70 com o governo secreto e com a liderança 

governamental de URSS e EUA e teve forte influencia na guerra fria, por esse motivo estão sobre 

vigilância e repressão por parte de vários grupos, incluindo o atual governo norte americano, que 

gerou uma forte campanha bélica contra o planeta deles que esta em órbita de aproximação da 
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terra.Não se trata de um comando bem vindo e representante de boa fé, por esse motivo ele esta 

sobre forte vigília e vocês devem ter muito cuidado com seres que se apresentam de Nibiru, pois 

eles ainda estão muito presos a matéria e a realidade de 4D a 5D. 

COMANDO LIRIANO 

Representantes de Lira, que junto com os outros comandos estão buscando estudar o atual 

processo terrestre e resgatar seus filhos perdidos que estão encarnados ou exilados nas diversas 

realidades da Terra. É uma raça que no passado foi muito perseguida e isso lhes trouxe a fúria 

bélica por muito tempo e a veia de fortes exploradores e colonizadores. são a raça matriz do 

projeto Kad Amon na Via Láctea e em especial no vosso quadrante de satânia. Atualmente atuam 

entre 9D a 12d e fazem um trabalho de ajuda aos outros comandos dentro de pesquisas clinicas e 

cármicas da linha temporal. 

COMANDO ANDROMEDIANO 

Grupo que representa os 113 sistemas de Andrômeda que atuaram na terra e que ainda tem 

negociações pendentes de ajuda e resgate cármico, que sobre a orientação de Miguel e Rafael, 

estão atuando no processo de pacificação de muitos de seus filhos perdidos na realidade humana 

e intraterrena. Esses grupos foram pesquisadores genéticos e uma parte deles contrabandistas 

das casas de comercio de material genético e estão resgatando isso no momento junto a ordem 

melchizedeck, que os chamou a responsabilidade . são de 8D a 15D e possuem diversas raças, 

entre elas a forma humanóide e forma luminosa geométrica. 

COMANDO SOLARIANO 

Representam o conselho de todos os planetas iluminados e na paz de vosso sistema solar, que se 

comunicam com os logos solares, no caso Helios e Vesta do vosso sol Monmatia e buscam ajudar 

nas resoluções mais certas para o salto quântico do sistema solar e para a centralização de 

Júpiter como segundo sol de vosso sistema em 5D. esse grupo é composto de muitos mestres da 

fraternidade branca e tem diversas atribuições de comando e controle dos outros comandos que 

estão em território orbital do sistema solar, representam a policia temporal e policia alfandegária 

em diversos sentidos dentro de vosso sistema solar. Atuam entre 5D ate 13D. A linha dos elohins 

tem muita atuação dentro desse grupo e permite que muitos desses representantes façam a 

comunicação com a humanidade traves da linha de pretos velhos, caboclos e demais linhas 

medicas dos Mestres por incorporação. 

Espero ter contribuído para com vocês em suas pesquisas e despertar de consciência. 

Fiquem na luz da fonte que tudo é. 

Shtareer 

Rodrigo Romo 
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ASHTAR SHERAN 

 

O Senhor ASHTAR é um mestre "crístico" ascensionado e imortal. Pertence à raça de ADÃO 

CADMON humano (ou adâmica) e é uma emanação de Raio, ou "filho" daquele ser conhecido 

como Senhor SANANDA e seu congênere divino ou chama gêmea. É a representação daquele ser 

conhecido como Senhor MIGUEL e sua chama gêmea, sendo formado da fusão combinada de 

suas essências e códigos de luz. O Senhor ASHTAR começou sua jornada individualizada como o 

que vocês poderiam designar como um ser dévico/angélico das linhagens das potências/arautos - 

anjos, encimadas em termos de almas pelo Senhor Miguel e pelo Senhor Gabriel respectivamente. 

Desse modo, o Senhor ASHTAR vem originariamente do que poderia ser designado como o 

décimo segundo reino dos mundos do trono celeste do Senhor Supremo, o mais Alto Deus. Ele 

não é originariamente deste universo dimensional e veio aqui apenas para servir na missão que 

aceitou. É conhecido como um filho "não decaído" de Deus, pois, no decorrer de sua longa 

passagem através do tempo e do espaço, jamais esqueceu sua fonte espiritual e sua natureza 

divina. Ele é aquele que jamais se rebelou contra a vontade divina e as leis da divindade 

suprema. De fato, sua inabalável lealdade e devoção características ao princípio divino e à lei 

universal revelam seu caráter imaculado e integridade pessoal enquanto um homem plenamente 

digno de seus elevados status e níveis de responsabilidade. 

http://comando-ashtar.blogspot.com/2010/09/071.html
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Muito antes da criação e formação dos mundos inferiores de evolução, dualidade e experimentos, 

inclusive da formação do mundo agora denominado Terra, ASHTAR passou por longos ciclos de 

treinamento sob a orientação de seu mestre, o Senhor SANANDA. ASHTAR terminou tomando a 

decisão de se transferir da linhagem angelical e ingressar na linhagem adâmica humana. O 

Senhor SANANDA encontrou em ASHTAR alguém bem qualificado para estar no comando de suas 

esquadras recém-formadas, as quais estariam posicionadas como guardiãs num universo futuro. 

ASHTAR mais tarde atendeu ao pedido do Senhor Miguel, de SANANDA e de SANAT KUMARA e se 

uniu à família dos Kumara venusianos numa missão solenemente comprometida com a adoção e 

os cuidados com a onda de vida em desenvolvimento e com os experimentos a serem realizados 

neste universo local, galáxia, sistema solar e na Terra, por conseguinte. 

Ele tinha sido cuidadosamente treinado e preparado para colaborar nas missões de guarda, 

orientação espiritual e ascensão dos mundos planetários através do padrão crístico da salvação. 

ASTHAR alcançou o equivalente do desenvolvimento como alma de um humano da Terra em 

outros lugares no cosmo, bem como no interior da cadeia venusiana de mundos, na qual alcançou 

sua maestria ascensionada. Sua essência de alma, como a de muitos outros seres, tocou muitas 

constelações e mundos planetários e atravessou universos multidimensionais em desenvolvimento 

e em serviço por virtualmente eras de ciclos incontáveis. Embora pareça estar na faixa dos 

quarenta anos, ASTHAR é um ser extremamente antigo. 

Ele não era originariamente conhecido como ASHTAR, mas como a ressonância de frequência de 

ELESTRON-ANTAR-RA-NA e também como GABRI-NA, SHERNA, SHER-NA e finalmente como 

ASTHAR SHERAN, devido ao mundo no qual alcançou sua maestria ascensionada. ASHTAR não 

deve ser considerado um deus espacial, mas como um filho de Deus altamente evoluído, um 

mestre ascensionado e um ser de Deus realizado. Ele trabalha a serviço deste universo através 

dos auspícios e dos CONSELHOS DE ÓRION, do Senhor MELCHIZEDECK e do Senhor MIGUEL 

(bem como daqueles mencionados acima). O Senhor ASHTAR vem como um conselheiro de alto 

nível e embaixador da hierarquia do Grande Sol Central e do Alto Conselho de MELCHIZEDECK. 

Ele e seu Conselho da Cruz Solar servem em união coordenada com os Conselhos dos ELOHIM e 

do poderoso Mercúrio, o grande Diretor Divino SANAT KUMARA e o Senhor SATHYA SAI BABA. 

Ele também é um membro altamente respeitado de muitos outros conselhos intergalácticos na 

qualidade de um conselheiro de alto nível de MELCHIZEDECK e universal. Na companhia de 

ASTHAR encontram-se os celestiais, os indivíduos angélicos e divinos que servem o Senhor Deus 

e o Cristo ao administrar as chaves e códigos divinos da luz viva e do som vivo para este setor do 

universo e, no caso da Terra, ao prepará-la e aos seus povos para se erguer além do código 666 

da involução e do materialismo para o código 999 da vida eterna ressuscitada. 

ASHTAR SHERAN é um ser de pura luz e puro amor, trazendo uma mensagem espiritual da 

divindade essencial de todos os seres. 
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O COMANDANTE E EU  

Por  Socorro Viana 

 

 

Conversando com o Comandante Ashtar Sheran  

Sento em frente ao computador e olho a proteção de tela que, no momento, apresenta um lindo 

felino de olhos serenos. A agradável visão me leva a lembrar a força de outros olhos, de um azul 

tão intenso quanto o céu, um firmamento. E, como se me envolvesse com essa sensação, 

mergulho nas paragens serenas desse olhar que absorvo, esse olhar tão conhecido e amado do 

Comandante Ashtar.  

Aproximando-me cada vez mais de Sua vibração, trago a mente a lembrança de que nos últimos 

dias e horas venho sentindo a sensação, cada vez mais emergente de Seu contato com minha 

aura e, sei que é necessário, mais uma vez, interagir e integrar minha mente e coração abrindo a 

porta do Amor Integral. É hora do serviço e de repassar informações importantes para ajuda e 

equilíbrio de tantas pessoas. Assim Seja! Penso. E, abrindo as portas da alma, comungo com o 

infinito do Amor de Deus.  

O COMANDANTE: ―Benditos sejam aqueles que escutam o Chamado do Alto. É necessário o 

constante alerta do `orai e vigiai´. Estamos em pleno desempenho dessa fase do Plano Terra. 

Portanto, em alerta constante. Que a benção da Luz recaia sobre todos!‖ 

EU: Comandante Ashtar, no último final de semana, em reunião grupal, foi colocado, 

segundo Suas palavras, mais um lembrete sobre a ressignificação do ser. Pode nos 

falar um pouco mais sobre isso?  

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/109.html
http://3.bp.blogspot.com/_dCw92ZwuY8o/TRIMlWXb1rI/AAAAAAAAA0Q/KzRVkIuoYoc/s1600/Nave+Enterprise.png
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O COMANDANTE: ―Deve ser do conhecimento de todos, que no plano evolucionário, mediante as 

Leis Divinas da Criação Absoluta, um propósito é dimensionado para um universo, muito antes da 

sua criação. São pré-estabelecidas etapas, com o objetivo de seguir o ritmo complexo da 

modelagem e sequência projetada. Nesses planos, são previstos todos os possíveis caminhos e as 

alternativas para suas conduções. A incomensurável abertura da Inteligência Divina, sabe os 

métodos a serem acionados em todas as situações previstas naquele contexto dimensional. Sobre 

o significado de cada criação, muitas vezes, torna-se necessária uma reforma, para que 

cheguemos ao modelo que possa atender o objetivo básico, para o que aquela criação foi 

determinada. Essa remodelagem, denominamos de ressignificação‖. 

EU: Sabemos que a Transição Planetária teve seu impulso básico na década de 50. 

Nessas alturas, (2004), pode nos dizer em que “pé” estamos? 

O COMANDANTE: ―Como devem ter percebido, acontecimentos previstos há muito, têm sido a 

tônica predominante em todos os locais do Planeta. Isto, resultante da entrada do Planeta Shan 

em dimensões superiores, através de portais como o chamado Cirturão Fotônico, marcando uma 

desaceleração de sua rotação e consequente aumento da frequência de sua base ou pulsação, 

com variações de temperatura, atingindo completamente as condições climáticas, de uma forma 

geral. A medida em que o planeta e seus habitantes, forem se aproximando do clímax ou ápice da 

Transição, os corpos físicos vão se modificando (isto já está acontecendo no agora), em sua 

estrutura molecular, ampliando as faixas do DNA, condição necessária para formação do seu 

corpo de Luz, tanto dos habitantes como do próprio planeta. 

O tempo continuará acelerando, e como já foi informado, cada vez mais continuará, o que tornar-

se-á premente a mudança interior e conscientização da humanidade, com a finalidade de 

adaptação às novas frequências luminosas, referentes as dimensões bem mais sutis.  

Lembramos, que isto é só o começo do processo. O que precisam preocupar-se é na preparação 

do ser para a nova época, com o objetivo de evitarem um sofrimento ou ruptura corporal 

desnecessária, pelo choque causado no contato direto com a pura Luz‖. 

EU: - Comandante, pode nos dizer o que dificultará mais na preparação das pessoas, 

para esta grande transição?  

O COMANDANTE: ―O fenômeno que acompanhará o processo da Transição Planetária, baseado 

na energia livre ou Ponto Zero, responsável pela inversão dos pólos energéticos do planeta, 

conduzirá todo o sistema pelos corredores da Quarta Dimensão, concretizando todos os 

pensamentos e desejos diretamente à sua manifestação. Tanto os pensamentos positivos, 

baseados no amor, como negativos fortificados pelo medo, estarão se concretizando. Portanto, 

será de extrema importância o controle das intenções e dos impulsos. 

Toda a humanidade estará enfrentando processos interiores de iniciação. A falta de crença nos 

acontecimentos profetizados, e a vontade de que nada aconteça, continuará dificultando a 

consciente preparação para as mudanças.  
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Para aqueles que acreditam ser co-participantes do Plano Divino Universal, as verdades 

continuarão a ser reveladas e esses muito sabem sobre os acontecimentos já acionados e sobre 

aqueles que virão num futuro próximo. Estes são os visionários ou Sementes despertas, 

Guerreiros de Luz e Mensageiros da Hierarquia Espiritual. Estes sabem as razões existentes por 

trás de cada uma das manifestações das divindades acionadoras dos processos evolucionais. 

Estes estarão a postos nos lugares e momentos certos, comprovando que estão sendo preparados 

há muito, para estas tarefas, sendo abençoados por isto‖. 

O contato com a aura do Comandante Ashtar, cada vez mais constante, me deixa num estado de 

perene serenidade. Passo agora a você que está lendo estas palavras, para que sua vida, seus 

sonhos, seus dias, suas noites, sejam abençoados, chegando também a todos aqueles que de 

você se aproximarem, numa amplitude e certeza de que o Amor é o único caminho. 

Suas palavras, são como uma chuva de bênçãos, direcionada, a todos que comungam com a Luz 

da Presença Divina nesse momento e nesse espaço / tempo. 

―Assim como os reflexos da tua face lembram a Grande Luz, assim também o teu coração refletirá 

a luminosidade da sabedoria eternizada pelo teu olhar. Ao sondar o céu a procura das tuas raízes, 

descobrirás que somos unos no Grande Amor que está implantado nas tuas células, único 

representante da totalidade da tua alma que é EU mesmo, o EU em nós, como somos e seremos 

o sol resplandecente de todas as manhãs, de todos os tempos, espaços, mundos, para todo o 

sempre!‖ Ashtar Sheran  

EU: Ouvimos muitas pessoas declararem que desejam continuar seu progresso na 

Terra. Outros, afirmam que não desejam continuar aqui, após a Transição Planetária. 

Pode nos dizer como irão funcionar essas escolhas em função do Plano Divino e do 

Livre Arbítrio de cada um? 

O COMANDANTE: ―Quem fica, quem vai... não é e não será possível fazer estas realocações 

somente ao nível de desejos pessoais conscientes. Esta escolha ocorre num nível interior e 

monádico (além da alma-personalidade) de cada ser. Quanto mais centramento ocorrer, melhor 

poderão sentir e interagir com as escolhas internas. É importante lembrar que isto ocorre 

independentemente do querer egóico ou de saber ser ―gente das estrelas‖. Esta decisão estará 

pautada no padrão de maior segurança, bem geral, universal e cósmico. Para aqueles que ainda 

não conseguiram interagir com uma consciência de unidade, esta decisão será efetuada pela 

Hierarquia Superior e estes serão encaminhados para níveis (mundos) condizentes com o seu 

estado de consciência e abertura, havendo um processo de ajustamento molecular. 

Não devem analisar isso como um ―castigo‖, mas como regras compatíveis que regem a evolução 

em todos os sistemas. 

EU: Sabemos que a questão principal, sempre foi o estabelecimento do nosso “Copo 

de Luz”, para podermos alcançar novos níveis de crescimento. Gostaria que nos 
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esclarecesse como podemos processar e estabilizar (equilibrar) nosso quociente de 

Luz. 

O COMANDANTE: Este representa um complexo de inúmeras alternativas, as quais podem ser 

utilizadas individualmente ou em conjunto, sendo, em ambos os casos, de extrema importância o 

comprometimento pessoal. O ritmo ou a frequência empreendida irá determinar o avanço na 

escalada evolucionária. Podemos enumerar algumas alternativas, que irão ajudar aqueles que 

desejarem um roteiro diário de exercitações:  

1) Manter o domínio constante sobre os corpos físico, etérico, emocional e mental, 

especialmente o ego em seu aspecto negativo. Isto será possível através do alcance 

da serenidade da mente, considerando exercícios físicos (respiração, raios solares) e 

uma alimentação equilibrada. 

2) É necessário manter focalizada a Presença EU SOU, todo tempo possível, utilizando 

moderadamente a força sexual/vital (controle dos hábitos). 

3) Entusiasmar-se é conviver com a divindade interna, reforçando o pensamento 

positivo na ligação da natureza de Deus, sem dar espaços à acomodação e ociosidade. 

4) A prática da meditação diária dinâmica (*) ajuda a construção do quociente de Luz, 

necessário para acessar os multiuniversos. Esta forma de meditar, ajuda a manter a 

sintonia com a alma (consciência do eu interior), e manter o interior em constante 

luminosidade, advindo desse ato, paz, alegria, amor.  

(*) a meditação dinâmica pode ser praticada caminhando, falando, trabalhando, em 

filas, em qualquer ação efetuada, bastando manter a pureza e objetividade dos 

pensamentos e sentimentos. 

5) A prática do serviço prestado ao próximo representa a integração a uma 

consciência de unidade, sendo uma abertura para o crescimento e melhoria externa, 

fazendo, a partir de si mesmo, funcionar a máxima “o mundo melhor começa em 

mim”. 

6) Procurar manter sempre o equilíbrio em todas as ações, reservando no seu tempo 

os momentos para diversão e alegria. Seguindo esses passos, estará preparado para 

estabilizar o quociente de luz adquirido.  

EU: Como são muitas as recomendações para melhorarmos o padrão interno no 

crescimento individual, poderemos utilizar alguma prática diária que nos ajudará 

nessa época de caos? 

O COMANDANTE: Além da ajuda, de forma geral, dada pelas Hostes Superiores, sendo necessária 

apenas a abertura do coração para essa recepção (mansidão), a chave básica é voltar-se 

confiantemente em direção da divindade interna, elo consciente com a Fonte, O Tudo Que É, sem 
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preocupações de questionar se o ritmo dessa caminhada está correto. Essa entrega diária, uma 

―rota‖ direcionada pelo Eu Superior, conduzirá o ser, sem dúvidas, para seu Plano Divino, sua 

essência, dentro das medidas equilibradas das necessidades e concepções de cada um, num 

nivelamento inteligente e compatível com seu estado de atendimento aos princípios éticos da 

divindade interna, micro universo da Totalidade. 

EU: Sabemos que estamos transitando nos corredores de uma 4ª Dimensão 

(comprimento + largura + espessura + tempo). Será Comandante, que estamos 

prontos, como humanidade em evolução, para vivenciarmos Dimensões Superiores, a 

exemplo da 5ª Dimensão, na qual aportaremos em seguida?  

O COMANDANTE: É chegada a hora do grande teste! A partir da 4ª Dimensão, o desempenho do 

ser humano deverá sair da linearidade para um processo de convivência com o aspecto 

espiralado, tendo como base de crescimento uma nova estrutura completamente piramidal. Isto 

representa o retorno ao ponto de partida ou percepção do real caminho da evolução. A partir da 

base dessa pirâmide de Luz, em procura do seu ápice, a memória celular é resgatada. Este é o 

grande resgate. 

Em contraposição, não haverá condição de sobrevivência nas Dimensões Superiores para aqueles 

que não desenvolveram as qualidades superiores e sagradas de uma consciência unificada, onde 

o isolamento será mortal. O Amor e o Perdão serão os únicos elos que trarão o ser de volta a sua 

condição de protótipo do ser perfeito: o Adam Kadmon. Mesmo que o sistema terrestre penetre 

em dimensões sutis, o indivíduo sem estas condições será impedido, juntamente com todos 

aqueles que carregarem consigo as idéias de isolamento, de alcançarem o estado de 

entrosamento com as malhas piramidais necessárias a ascensão, e ao alcance de oitavas de Luz 

Superior. 

EU: Comandante, muitas vezes, no meu silêncio, procuro identificar o que se passa 

nos meus corpos, atualmente. Sintomas estranhos como flashs luminosos correm pelo 

meu sistema orgânico inteiro. Isto tem acontecido também com várias pessoas. Pode 

nos esclarecer se isso representa mudanças elétromagnéticas generalizadas da 

Transição?  

O COMANDANTE: (sorrindo Ele responde) Um processo iniciático dirigido por Forças Divinas, 

ocorre então. As energias da grade de chacras começam sua ascensão a partir da base, enquanto 

as energias dos sentimentos, acessados pelo reino angelical inicia sua descida, efetuando a 

redenção dos corpos como um todo. O ponto focal do encontro dessa força ascendente e 

descendente é o coração (tendo o Amor como chave). Ao ocorrer este impacto de Luz, é 

formatizada uma chuva luminosa branco / prateada que constrói um momentum (portal), 

liberando para todos os corpos uma consciência de poder sem limites, onde a Paz e a liberdade se 

estabelecem, liberando o ser de todos os carmas restantes, concedendo a certeza do encontro 

com a divindade interna e externa, ressurgindo um novo ser, com o novo código genético já 

retificado.  
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EU: Como sabemos, no processo de crescimento individual e coletivo, precisamos 

trabalhar com os chacras. Nesse trabalho, devemos dar atenção maior a um vórtice 

em especial? 

O COMANDANTE: Devem ter observado que sozinhos não poderão estabelecer nenhum 

parâmetro de crescimento crístico (união). A medida de crescimento individual está nivelado com 

o crescimento geral, pessoal e do Planeta. 

O trabalho com o 8º chacra (*) para conexão com o Eu Superior é de extrema 

importância. Relativamente ao chacra cardíaco (4º chacra), este representa a entrega 

ao serviço da Luz. Este é um ponto essencial para transmutação das moléculas 

atômicas do composto celular como um todo, condição importante para os corpos 

suportarem as transferências necessárias para poderem vivenciar as frequências 

superiores de Luz, padrão que ocorrerá no ápice da Transição Planetária. Quanto mais 

os seres humanos estiverem conscientes e preparados para esse momentum, com 

elevada e segura sustentação vibratória, ajudarão a atuação das Hierarquias de Luz 

nos planos fisicalizados. 

Estão vivendo em épocas, em que o homem precisa harmonizar o corpo físico com o 

Corpo de Luz recém criado em alguns, a fim de solucionar as pendências dos muitos 

níveis de suas realidades. Ao redor do corpo físico são sobrepostos envoltórios de Luz 

os quais são ligados aos chacras (corpos de Luz interior). Os “selos” referidos nas 

Escrituras Sagradas, estão interligados ao total entendimento desses vórtices 

corporais. 

Enfim, é necessária uma harmonização entre todos os chacras onde um novo sistema 

circulatório será estabelecido. A partir da Fonte, a energia luminosa se expande 

envolvendo toda a rede de chacras, numa pulsação única de Luz líquida, de forma a 

envolver e transformar os vórtices inferiores em padrões superiores. Enquanto o 

homem não acionar um novo código de Luz em seu sistema individual e consequente 

planetário, continuará em desequilíbrio diante da evolução necessária, estabelecendo 

a sua própria destruição. 

(*) Este chacra fica localizado a aproximadamente 4 dedos acima da cabeça. É 

também conhecido como sede da Consciência Crística. 

Neste momento, particularmente, abro o coração numa necessidade premente de sentir a força 

vibratória da aura do Comandante Ashtar, numa tentativa de amenizar as pressões das dores 

humanas sobre a minha alma. 

As configurações astrológicas, numa precisa demonstração da ciência dos ditames do céu, 

mostram que o ser humano, atualmente em serviço na Terra, deve ter consciência do seu papel e 

buscar o remédio para aliviar o peso sobre os seus ombros cansados, nesta ocasião de transição 

para um novo estado, muito mais sutil, do ser. 
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Assim, abrindo a mente, deixo ao comando do coração esta etapa de conexão maior com a razão 

principal do meu viver: a Luz! Meus sentidos, numa extensão luminosa, acoplam na dimensão 

onde pairam todos os tons conscienciais do Comandante Ashtar Sheran, o qual me recepciona 

com sua costumeira forma ampla e sem medidas de amar, de acolher, e acima de tudo de ouvir 

os meus clamores que se identificam com aqueles que a humanidade emite também, agora. 

EU: Temos vivenciado atualmente, o que representa sermos “diferentes” do comum 

humano. Pode nos esclarecer Comandante, no que esta diferença está nos ajudando a 

ajudar? 

O COMANDANTE: Que a Integridade e a Paz estejam com todos! 

Alguns de vocês já passaram, outros estão passando, pelo processo de transposição dos limites 

entre o Ego negativo e o Eu Superior. Este processo doloroso em menor ou maior escala, os 

conduz ao entendimento de quem realmente são. Nesta descoberta perceberão o sentido da 

integridade do ser, tendo sua maior qualidade no respeito pelo semelhante, por suas condições e 

características diferenciadas. Através dos degraus do conhecimento o ser adquire a consciência de 

poder e a utilidade prática da sabedoria, que os tornam diferentes em função de suas 

responsabilidades e da confiança que a Hierarquia Espiritual deposita naquele que se coloca a 

serviço, por amor, a causa da unidade. As barreiras dos preconceitos cairão por completo, no 

momento em que a consciência da luz se estabelece. Já não existirão ―os outros‖ e sim ―nós‖; 

culturas, manifestações filosóficas, biótipos, crenças, tudo passa a não ter mais sentido, em 

função da expressão maior. Conduzimos o ser ao entendimento de que uma lei geral que rege os 

universos confederados tem sua total abrangência na frase ―respeito a todas as formas viventes‖, 

iniciando por si mesmo e suas expressões naturais próprias. Um excelente exercício é poder 

observar-se. Visualizem-se como estão agora. Procurem compreender como estão lidando com as 

suas diferenças e a dos outros a sua volta. O reflexo do espelho, que é o outro, representará um 

referencial bastante seguro para que possam mensurar o seu nível de luz. Coragem! Não temam 

o brilho dessa luz. Deixem que ela ilumine o mundo. 

EU: Comandante, como está sendo dito, pela Hierarquia Espiritual, que os próximos 

anos demonstrarão que a transição planetária está em pleno funcionamento. Temos 

comprovado isso. Existe um caminho seguro para que possamos seguir e conduzirmos 

aqueles que seguem lado a lado conosco, ou teremos que passar no meio do “fogo 

serrado” das grandes mudanças?  

O COMANDANTE: O deparar-se no seio do ―fogo serrado‖, como se expressa, dependerá 

exclusivamente de como enfrentam e comportam-se diante dos acontecimentos. O que fizeram 

com os velhos padrões ultrapassados? A luz só poderá instalar-se se houver um lugar propício 

para isso, um espaço próprio que possa aninhar-se como o ventre de uma mãe que recebe seu 

filho amado. O saber teórico deve ser acompanhado com a prática diária e a certeza de que sem 

esforço, trabalho dedicado, jamais poderão atingir o estado de bom referencial. Não existem 

férias para os processos de melhoria do ser. A dinâmica da evolução se processa em constante 
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vigilância e persistência. Os únicos enganados, se não forem honestos consigo, são vocês 

mesmos. Não poderão esconder de sua essência que estão sendo relapsos e que estão 

acomodados num momento em que precisam seguir sem descanso, em busca de sua integridade.  

Não subestimem as lições por pequenas ou mais dolorosas que sejam. Elas são absolutamente 

indispensáveis. Aceleradores de crescimento são colocados a disposição daqueles que superam e 

ultrapassam estas provas e em saltos quânticos são colocados a frente em passos largos. 

Lembrem que estas experiências foram criadas, em suas bases, pelo mau uso que fizeram do 

livre-arbítrio. Existe também um limite para esta lei, devem compreender. Não queiram pular 

etapas, pois estas dificultarão no futuro sua caminhada para a integração total do ser interno e 

externo.  

EU: Poderia nos explicar Comandante, o porquê da grande aceleração e mudanças que 

vem ocorrendo, a partir das últimas duas décadas e não antes?  

O COMANDANTE: A chamada Barreira de Frequência que existia desde um passado longínquo, de 

certa forma, protegendo o homem na Terra, também impedia que fosse feita uma aceleração no 

crescimento desse homem. A Hierarquia Espiritual, numa programação bem calculada, foi 

retirando aos poucos esse véu e calmamente foi ajudando o homem a aprender a se autoproteger 

em função da sua própria força.  

Num teste final, foi dado ao ser a oportunidade de aceleração desse crescimento, em função da 

ocasião de transição desses setores universais a que pertence a Terra. Anteriormente seria 

completamente improvável que o homem sobrevivesse a tamanha ação vibratória. Para que isso 

pudesse acontecer, onde o homem pudesse ser beneficiado por esta intensa luz, modificações 

foram feitas em sua estrutura molecular, aumentando sua condição de recepção e voltagem 

luminosa.  

Agora, é chegada a hora de reverter este posicionamento a favor do crescimento humano, numa 

ocasião em que a Terra passa pelos seus processos de retorno ao nível dos planetas sagrados, 

evoluídos ao nível do cosmos.  

EU: Nesse período crítico em que passa a humanidade, poderia nos dizer se a política 

está doente ou sempre foi doente?  

O COMANDANTE: Como outras áreas de atuação humana, esta também requer uma renovação. A 

sua descida em termos de conceitos éticos deveu-se à batalha travada em toda a história da 

humanidade, entre ideologias pautadas na individualidade e na força do ego negativo e a 

necessidade de auto-afirmação, com esquecimento total da essência que move o ser nos 

universos mais evoluídos: a unidade. A liberdade interior foi traída pela sede de domínio levando 

fatalmente a serem registradas as paginas negras de história humana, desqualificando o bem 

maior em função de um suposto poder detentor de um grupo que prometeu sempre status de um 

paraíso que já estava perdido. A liberdade de pensamento e a troca de opiniões respeitando o 

direito de cada um como filho e filha do Tudo Que É, facilitaria o entendimento entre todos, base 
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real de uma sociedade livre. A busca da verdade em todos os níveis da natureza humana faz 

nascer a semente da esperança, da fé, do otimismo, requisitos de junção do ser com sua 

natureza divina e nessa aspiração renasce o instinto direcionado e correto da sobrevivência 

biológica correta. A busca da transcendência torna-se primordial e uma exigência vital para a 

sobrevivência da humanidade.  

EU: Diante de tantas alternativas luminosas que as pessoas tem despertado para 

ajuda mútua, pode nos dizer Comandante se a ciência segue um caminho tortuoso ou 

perdeu o rumo?  

O COMANDANTE: Mesmo em passos lentos se considerarmos esta área em relação a outros 

sistemas planetários, a ciência na Terra permitiu aos seres aqui instalados, realizar progressos 

consideráveis, desde o seu início. O que é inegável também é que o homem tornou-se escravo de 

sua criação, onde o controle imperativo de certos atos, já não é mais possível. O perigo da má 

utilização de determinadas descobertas, hoje coloca em perigo toda uma sociedade, quase em 

sua totalidade, sem o preparo para lidar com o avanço da sua tecnologia, num desequilíbrio 

qualitativo e quantitativo daquilo que criou. A ausência de padrões espirituais tendo como 

delimitação o respeito pelo outro, põe em jogo a segurança geral, numa ameaça constante e um 

perigo real a toda a raça humana, com consequências trágicas a médio ou curto prazo. O 

conhecimento e a sabedoria não seguem em paralelo atualmente entre a humanidade. As 

descobertas e sua utilização na Terra necessitam de um questionamento para a segurança de 

todos. Qual o sentido e a real aplicação de cada experiência? Ao aplicar determinada experiência, 

os resultados serão benéficos?  

Parece haver no campo das ciências terrestres, uma urgência de provar a inexistência de um 

poder supremo que a tudo comanda. A verdade pode apresentar-se com várias faces. Buscar 

somente uma, a própria é como insultar a Inteligência Suprema e Una, que por amor, reconhece 

todas as pequenas verdades, desde que pautadas no amor maior. A ciência realizada sem 

sabedoria, leva o conhecimento à inutilidade e a ruína da própria alma, quebrando a corrente da 

interação do ser com o Pai.  

EU: Comandante, acredito que o ser humano está num desgaste total de suas relações 

humanas, sendo esta a causa de muitas dores. Pode nos ajudar, com suas palavras 

esclarecedoras, a encontrar uma forma de melhorar estas relações humanas?  

O COMANDANTE: Mesmo com os impulsos atuais de solidariedade que vemos nos seres 

humanos, em alguns momentos de distúrbios na Terra, cada vez mais, os interesses pessoais dão 

lugar ao altruísmo. Por outro lado, o individualismo, decorrente dos tempos atuais, leva a um 

isolamento o qual terá como consequências o reencontro interno, abrindo as portas para a 

espiritualidade. Um outro ponto referente às atitudes humanas é a violência predominante 

atualmente o que é muito preocupante. Em verdade, sempre existiu a violência e esta parece ser 

uma característica do ser humano, mas está mais evidente atualmente nos comportamentos da 

humanidade. São inúmeras as causas desse processo violento que inegavelmente atinge as 
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massas. Como todos devem ter observado, estão inclusas resultantes como: desajustamento 

familiar, injustiças sociais, miséria em alta escala, domínio do poder, sentimentos de vingança, 

lembrando ainda que a humanidade possui meios, atualmente de destruição em escala global. A 

solidão instala-se, uma vez que o indivíduo isola-se, não para seu crescimento interno, mas para 

uma forma de vida que tem como base à negação total do outro, aumentando a dissolução da 

família e da comunidade social, tão necessárias à consolidação do ser como grupo. Relativamente 

a Natureza, as relações da humanidade nunca estiveram tão mal direcionadas. Em todos os 

recantos do planeta as atividades desempenhadas pelo homem degradam e constrangem cada 

vez mais o meio ambiente, com pouca ou nenhuma tentativa de respeitar o equilíbrio natural. Ao 

seguir claramente para o seu desenvolvimento, a humanidade tem gerado vários tipos de perigo a 

sua própria continuidade, com referência a poluição, alimentação, comportamento com os 

animais, mau uso das energias e o seu esgotamento (água e outros), em especial a nuclear 

(pouco conhecida pelos humanos). As relações dos humanos para com o Cosmos estão 

enormemente comprometidas também, uma vez que não se pode falar em crescimento com a 

consciência de separatividade. A mesma força que controla a natureza terrena é proveniente dos 

confins cósmicos. Lembrem-se, somos todos filhos das estrelas. Em débito com os universos o ser 

humano está em dívida consigo mesmo. Dentre tantas formas de vida que povoam os espaços 

cósmicos, existem muitas formas mais e menos evoluídas do que aqueles que povoam a Terra. 

Entretanto, todas participam do Plano Divino em sua escala evolutiva. A partir do momento em 

que o ser humano absorver a consciência de sua unidade, todos os demais reinos desse eterno e 

imenso universo do Pai, aclamarão sua atitude, como parte integrante de sua própria consciência 

Crística, unificada. 

CINTURÃO DE FÓTONS OU LAR DO CRISTO  

Socorro Viana 

 
Abro minha mente com a finalidade de sintonizar-me com as Hostes Cósmicas.  
 

No meu coração existe apenas a Luz da certeza de que estou me aproximando da Fonte da 
Eterna Sabedoria. 
 

Ao abrir esta porta, sinto a aproximação dos meus Instrutores, e pergunto: 
 

Ao Comandante Ashtar Sheran 
 
P)- Que tipo de "boas vindas" poderemos repassar para aqueles que leem estas 

palavras, neste momento? 
 
R)- Que a Paz, o Amor e a Prosperidade envolvam a todos e que estas correntes energéticas se 

restabeleçam na Terra e em todos a partir do interior. É necessária uma consciência total de que 
"o homem é o que ele pensa que é", para que tudo possa interagir e funcionar com resultados 
positivos.  

 

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/113.html
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Escuto esta resposta vinda de uma consciência de grupo que se encontra à minha volta. 

 
Concentro minha atenção e dirijo um fluxo de Amor diretamente ao coração do Comandante 

Ashtar Sheran e pergunto: 
 
P)- Comandante, poderia nos esclarecer como está, nesta ocasião, a denominada 

Transição Planetária? Em que ponto da mesma nos encontramos? 
 
R)- É bastante olharem para os lados para que possam perceber que já estão vivendo a Transição 

ou o que podemos chamar de "derrocada" dos valores antigos para serem reformulados sobre 
novas bases, estas refeitas com entendimento, força e fé. 
 

Tudo está acontecendo ao mesmo tempo: terremotos, erupções vulcânicas, queimadas, 
enxurradas, conflitos sociais e políticos, quebra das estruturas financeiras e religiosas, alicerçadas 
na busca desenfreada de ganho e poder, onde irmão desconhece irmão e os valores familiares 

jazem sob a desarmonia elevando a violência a percentuais um tanto animalizados, com 
desconhecimento do Amor e abertura para o medo. 
 

Lembrem-se: isto é apenas o início. Dessa triagem sairão preparados aqueles que ajudarão as 
Hierarquias Celestiais nas ocasiões de caos e destruição, ajuda esta de grande importância para 
alívio das dores, medos dúvidas, pautados nos sentimentos de que não existe proteção divina e 

do esquecimento de que tudo isto foi plantado, década após década, dia após dia, pelo próprio 
homem. 

 
Não estamos assim, fomentando o medo e o desconforto. Queremos alerta-los para os momentos 
que virão. 

 
Ao se prepararem poderão ajudar no desempenho de tantas atribuições que estarão pendentes 
de ajustes, nestas ocasiões de grandes tumultos, onde não haverá tempo para raciocinar 

logicamente. 
 
Nessa época em que vivenciam o medo em suas várias formas e que tende a crescer 

desmedidamente, é o momento de colocar em prática as crenças num ideal ou poder maior, para 
que as forças nefastas não possam impregnar e obstruir a Luz que estamos enviando e 
envolvendo a Terra e todos os seus habitantes. 

 
Cada vez que emitem um pensamento de Amor, criam uma passagem para que nossa Luz possa 
interpenetrar e assegurar clareza, paz, em meio à escuridão que envolve a crosta terrestre neste 

momento. 
 

Podemos dizer, que estão na prova final que antecede o grande desafio: vencer suas próprias 
barreiras para dar asas à libertação, a ascensão. 
 

P)- A Hierarquia Espiritual pode nos dar uma previsão de quando estaremos no ápice 
da Transição? 
 

R)- Durante toda a história da humanidade terrena, videntes falaram sobre momentos cruciais 
pelos quais passaria o Planeta Terra. Para a época atual convergem todos os dados previstos. Se 
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observarem à sua volta, perceberão que estão envolvidos por vários indicativos da chegada dos 

períodos citados. Além do resultado dos desmandos causados pelo homem em sua 
inconsequência, a natureza já demonstra saturação e desajustes ambientais em toda face do 

planeta. 
 
Mesmo assim, não poderão contar no tempo terreno o que está por vir. 

 
Considerando esta contagem irregular e ilusória do tempo que conhecem, o "ápice" da Transição 
poderá ocorrer em dias, anos, décadas, dependendo apenas de como serão acessadas certas 

coordenadas demarcadoras de mudanças, pelas Hierarquias Espirituais. 
 
O mais importante é a conscientização das transformações e estarem preparados para elas. A 

ancoragem desse processo tende a ser dolorosa em maior ou menor escala, em função de como 
estará quem passa por isto. 
 

Vários habitantes do planeta, já estão sendo preparados, absorvendo com grande rapidez os 
ensinamentos ministrados na prática do dia a dia. Estes estarão aptos a se ajudarem e ajudarem 
a todos aqueles que negligenciam as exercitações, por não acreditarem nas mudanças bruscas 

que ocorrerão em todo o sistema galáctico. 
 
Sigam as orientações advindas do céu. Estas foram decodificadas por seres que anteriormente 

sondaram os segredos ocultos na natureza, cujos registros poderão encontrar e estudar. Muitos 
de vocês já o fazem neste "agora". 

 
P)- Sabemos que a preparação para a grande mudança está sendo feita com muitos 
seres que habitam a Terra. Podemos ser esclarecidos como isto realmente acontece? 

 
R)- O Corpo de Luz ou o Merkabah individual começou a ser preparado em seres que convivem 
em 3 dimensões, desde muito tempo. Este veículo é necessário para que possam transitar em 

dimensões além da terceira.  
 
As Sementes Estelares (a gente das estrelas) que estão em aprendizado na Terra, estão com seus 

veículos prontos e muitos terráqueos em preparação. 
 
O treinamento noturno é uma das formas que utilizamos para complementar este aprendizado. 

Todos são convocados para estas aulas. Poucos são os que relembram ao voltarem ao corpo 
físico. Outros têm a vaga impressão ao acordarem, de que algo aconteceu enquanto dormiam, 
mas não trazem nenhum registro.  

 
O que delimita o entendimento e a compreensão é exatamente a certeza que muitos têm de que 

falamos a verdade porque não nos interessa escondê-la. 
 
Em qualquer um dos casos citados, de trazerem ou não as impressões, procurem através do 

contato com o interior, pela intuição e pelo coração, manter esta conexão exercitando a melhor 
maneira de deixar claro que são entidades físico/espirituais a serviço do Amor Divino. 
 

P)- Tanto se falou sobre "Cinturão de Fótons" e na entrada da Terra nele. 
Comandante, o que poderia ser dito atualmente sobre este assunto? 
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R)- O Cinturão de Fótons ou Era Dourada, é um registro antigo estudado por muitos 

pesquisadores em toda face da Terra e do conhecimento de todos aqueles que promovem as 
estruturas da evolução em qualquer sistema. O período que envolve esse "corredor" luminoso, 

como sabem, corresponde a uma contagem terrestre de 2000 anos de Luz, após um longo 
período de trevas. 
 

Para o ser habitar na Luz, torna-se necessária uma limpeza dos padrões antigos para que os 
novos possam renascer em campo fértil. Esta clareza de consciência é o que denominamos de 
Consciência do Cristo. Para que a Luz dessa consciência se estabeleça, é necessário que o campo 

esteja limpo e sobre este espaço as sementes brotarão. 
 
Podemos dizer que é um processo de volta para casa. Por isto torna-se doloroso para muitos. O 

maior ou menor sofrimento dependerá do grau de entendimento e aceitação do que são 
individualmente e unificados. 
 

Este fato não é tão simples, porque se precisa sair da negatividade de conceitos velhos para a 
positividade de novos, passando a consciência a viver no Corpo de Luz, o veículo recém 
formatizado pelas mudanças e transformações efetuadas na base da própria consciência. 

 
Desta forma o ser será lançado fora das energias escravizantes da 3ª Dimensão para a 4ª e 5ª 
Dimensões de Luz - o Cinturão de Fótons. 

 
No tempo terreno, no período entre 2000 e 2005, aproximadamente o ser fará seu trânsito 

transformacional onde, de acordo com a vontade própria, passará vitorioso para a 5ª Dimensão. 
Com o Corpo de Luz estabilizado pela força do Cinturão de Fótons, a Consciência Cristificada 
tomará definitivamente seu lugar no Merkabah preparado para ela. A nova consciência integrada 

à Fonte será a condutora do ser purificado, onde todas as células, moléculas, átomos, estarão 
reajustados à Consciência Crística totalizada na Luz Maior. 
 

P)- Gostaria de repassar para as pessoas, através de suas próprias palavras, 
Comandante: como as informações, contidas em transmissões como estas, chegam 
até nosso conhecimento? 

 
R)- Existem seres que são preparados durante longo período, para ajudarem nessas transmissões 
via Telepatia Superior (alta forma de transmissão dos pensamentos), chamados "Canais". Estes 

seres são agentes de crescimento, que se propõem ao serviço prestado e buscam a melhoria dos 
seus veículos através do controle e domínio dos pensamentos, palavras e atos. 
 

Ao darem início a projetos como transmissores, necessitam de treinamento e domínio de sua 
própria mente. Com o tempo e a prática, tornam-se aptos ao desempenho da missão escolhida 

pelos mesmos. 
 
P)- Na visão extraterrestre, o que pode ser definido como "Final dos Tempos", para a 

evolução terrestre? 
 
R)- Desde o início da humanidade têm sido previstos períodos de transformações em função da 

evolução da Terra e seus habitantes. 
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No período atual a Terra vem enfrentando o final de um ciclo evolutivo resultando em 

acontecimentos naturais (planeta) e físicos (seres humanos), decorrentes do processo de 
crescimento. 

 
A expressão "Final dos Tempos" representa um resumo (balanço) de término de ciclos, em 
obediência a planos superiores, previamente estabelecidos, e em consonância com o Todo. 

 
Este é o caminho da evolução a nível cósmico: início, plenitude, envelhecimento e transição para 
dar lugar ao novo. 

 
Nenhuma construção pode ser alicerçada sobre bases velhas e deturpadas. Assim é em relação a 
este planeta onde tudo será reformulado e preparado para uma nova era de paz e entendimento. 

 
P)- O que podemos fazer para iniciar ou manter esta "preparação", no dia-a-dia, para 
que nossa passagem por esta Luz intensa (Cinturão de Fótons) seja menos sofrida e 

para estabilidade nos novos estágios (dimensões superiores)? 
 
R)- O Cinturão de Fótons (o Lar do Cristo) apresenta uma radiação proveniente da Consciência 

Crística, como já foi esclarecido. Através desse contato e uma vez que o desejem (prevalecerá o 
Livre Arbítrio), será proporcionada a oportunidade de quebra da repressão, servidão e retorno 
para o seu próprio controle. 

 
Para que possa ser enfrentada a aceleração vibratória e a compreensão desse estado crístico, os 

corpos inferiores devem ser realinhados (os chacras). Desse alinhamento surgirão condições 
avançadas de percepção numa rearrumação orgânica. Muitos tornar-se-ão curadores. 
 

No entanto, no transcorrer desses acontecimentos, os pensamentos, as palavras e os atos, devem 
ser qualificados, pois do contrário estarão sendo utilizados pelas "forças sombrias" para levar 
avante seus propósitos de dificultar o estabelecimento da Consciência Crística. 

 
Podemos citar alguns atributos que se utilizarem, ajudarão nos processos de mudanças: 
 

- Praticar diariamente a meditação (entrada no silêncio e recolhimento noturno); 
 
- Manter uma alimentação equilibrada (quantidade não é qualidade); 
 
- Utilizar a prática do perdão, da unidade, do Amor incondicional, da fraternidade, do 
altruísmo, do trabalho amoroso com todos os seres em todos os quadrantes;  
 
- Dispersar e afastar totalmente o medo. Este representa alimento constante para as 
forças negativas; 
 
Expressar a todo momento o Amor Divino, reconhecendo Deus como o Criador, o Reformulador, o 

Pacificador, seja qual for o nome que possa dar a esta Força; 
 
- Cessar o julgamento, lembrando que o outro é seu espelho. A unificação somente será possível 

quando puder ver no outro sua própria análise; 
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- Viver em harmonia constante com as Leis da Natureza, interna e externamente. 

 
Lembrem-se de que as reformas estarão ocorrendo nos corpos e consciências. O pensamento 

será a chave e não a ação. Portanto, aquele que mantiver o controle do seu pensamento / mente 
terá grande possibilidade de ultrapassar este estágio de mudanças profundas sem muitos 
transtornos. Cada um estará exposto aos seus padrões de pensamentos não sendo possível mais 

escondê-los. Estes padrões deverão ser transformados em Amor, tendo como base a Luz do 
perdão, da humildade, da caridade. 
 

P)- Se o Planeta Terra está passando para o padrão de planeta sagrado (unificação) e 
com ele todos aqueles que conseguirem adaptar-se as novas potências de Luz, o que 
acontecerá com os que não conseguirem, até porque existe o Livre Arbítrio? 

 
R)- Para que possam entender toda esta questão, enfocaremos a entrada do Planeta Terra no rol 
dos "sagrados". 

 
Em sua trajetória, a Terra já se deslocou do seu eixo inúmeras vezes, por determinação das 
consciências que administram a evolução cósmica. 

 
Há aproximadamente 10.500 anos passados, a Terra foi escolhida para ser um agente 
transformador energético de todo o Sistema Solar ao qual pertence. Para que isto pudesse 

acontecer, teria que girar em sentido inverso aos outros planetas (sentido horário) e assim, muito 
mais lentamente ir absorvendo um grande potencial de negatividade, onde durante este período 

de escuridão pudesse, juntamente com seus habitantes aprender consciencialmente a reverter 
este processo, equilibrando tudo, transformando tudo em potencial luminoso, para poder voltar a 
girar novamente no sentido anti-horário. Podemos dizer que seria como um "prêmio" de todo seu 

aprendizado. 
 
Durante esse período de transformação, a Terra tem atuado individual e coletivamente como 

agente transformador. Desta tarefa tão difícil, aqueles que para cá vieram por escolha própria ou 
acidentalmente (por lições a aprender), sabiam ter que enfrentar um ambiente extremamente 
arriscado. Teriam que adquirir o domínio de forças internas e externas precisando entrar em 

harmonia com o Sistema Solar e enfrentar as dificuldades ligadas à inversão dos pólos magnéticos 
e suas consequências precisando estruturar seus corpos de Luz para poderem atender as 
exigências do crescimento: adaptação ao aumento da rotação do planeta para graus 

inconcebíveis. 
 
Após ter cumprido a tarefa árdua prevista pelos Seres Superiores, a Terra estará pronta a galgar 

os degraus da vitória e, revertendo novamente seu eixo imaginário, voltar a girar juntamente com 
todo o Sistema Solar.  

 
Aqueles que, por vontade própria (descrença, acomodação, idéia de que tudo isto que declaramos 
não passa de ilusão) não acompanharem o processo, serão descorporificados e preparados num 

profundo sono, antes de serem recambiados de volta a uma Terra que já coexiste no plano 
etérico, neste momento, que será a nova residência tridimensional desses seres, que iniciarão 
novos 10.500 anos de trevas. Nos livros sagrados conhecidos pelos humanos, isto representa a 

"separação do joio do trigo". 
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Á medida que o Planeta Terra segue sua trajetória luminosa, o seu representante estará 

descendendo para tomar o lugar antes ocupado pela Terra, numa substituição ordenada e 
preestabelecida. 

 
P)- Ouvimos muito falar sobre um "Astro Intruso" que passaria sobre a órbita do 
Planeta Terra, causando muitos transtornos. Se possível, o que poderia ser dito sobre 

isto? 
 
R)- Nada acontece no universo que não tenha uma razão determinada. O chamado "Astro 

Intruso" e tantas outras denominações trazem em sua trajetória atual uma função de produzir 
alterações neste sistema solar. 
 

Este astro tem uma programação de passar, brevemente próximo a Terra em duas ocasiões. Na 
primeira causará algumas alterações e na segunda, grandes modificações no seu campo 
gravitacional. Mesmo não perceptível pelos seres humanos, esta segunda passagem causará 

grandes movimentos nos níveis energéticos do planeta, levando a Terra a mudar seu eixo 
imaginário, fenômeno este previsto há muito tempo. 
 

O poder do magnetismo da aproximação deste astro já se faz sentir na face da Terra, através dos 
problemas climáticos, acomodação das camadas subterrâneas, abalos sísmicos, erupções 
vulcânicas etc. 

 
A função principal deste astro é estabelecer o ritmo e funcionamento real de um sistema para 

reordenação da sincronia universal. 
 
P)- Depois de tanta informação que, confesso, deixam-me pensativa, o que poderia 

ser dito para todos aqueles que leem estas palavras? 
 
R)- O caminho da transformação é o caminho do coração. Todas as mudanças propaladas 

durante eons consistem de uma reformulação do interior para o exterior, num sentido geral e 
amplo, tendo como objetivo principal à amplitude da consciência, a unificação, a glorificação e 
compreensão do Cristo. 

 
Com certeza, a maior dificuldade que o ser terráqueo enfrenta e enfrentará é a descrença de 
acontecimentos generalizados e a falta de entusiasmo para buscar a Luz da sabedoria que jaz sob 

os sonhos, esperanças desfeitos em função da fomentação das forças negativas existentes nas 
suas próprias entranhas e fortificadas pelas consciências que esperam ver ruir os projetos de 
unidade e totalidade universais. 

 
Muitos foram os alertas feitos, durante décadas, para que fosse mudada a concepção baseada 

nos apegos, no poder, na escravização de valores materiais sem nenhuma sustentação, para 
elevar a sutilidade necessária para continuidade do processo de iluminação, condição básica para 
serem vivenciadas dimensões além da terceira. Muitos, também, são aqueles que continuam 

adormecidos nestes momentos de esclarecimentos. 
 
Aqueles que já estão despertos tem sobre os ombros a grande responsabilidade de lidar e dá a 

mão para os considerados descrentes, através da conscientização no envio da Luz do coração 
diretamente para suas auras, uma vez que não está mais no tempo de semear e sim de colher. 
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Além dos resultados externos, os conhecimentos a nível energéticos trarão para muitos o 

despertar ou o alargamento de percepções antes pouco observadas. Aliadas a estes fatos os 
corpos inferiores ao receber impactos além de suas condições, resultando em dores físicas e 

emocionais, insônias, desassossegos, desajustes, necessitarão de equilíbrio através da busca da 
harmonia no silêncio que envolve as coisas (meditação). No santuário interno encontrarão a 
calma necessária para o trato exterior, além de levar aos que precisam o ajuste àurico que será 

de grande valia. 
 
Repetirei a expressão muito conhecida de todos, mas que representa uma chave importante e 

equilibradora: "Orai e vigiai!" Orai elevando-se no total, à Fonte Suprema. E vigiai os seus 
pensamentos indicadores do que falar e agir. Somente assim se afastarão das trevas da 
ignorância e serão envolvidos pela Luz do Cristo já estabelecido e vivificado no Amor Divino. 

 
Estamos a postos como mantenedores dos Planos do Pai, para que o Projeto Terra funcione a 
contento. Contamos com a abertura consciencial daqueles que tem no interior a certeza de que 

podem e são agentes diretos nessas mudanças. 
 
A evolução continua e todos nós continuaremos fazendo com que os processos funcionem através 

do propósito perenizado na Luz da Unidade. 
 
Somos unos no Amor e na Paz do Absoluto e assim seremos pela eternidade. 

 
ASHTAR SHERAN 
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MENSAGEM DE ASHTAR SHERAN  

 

 
 

Ashton 
 

O tempo presente é o mais importante para cada um de vocês, as energias vibracionais de todo o 
planeta aumentam muitas vezes, agora é o momento de cada um rogar a misericórdia divina por 
seu despertar, pois nesta época tão importante para toda a humanidade a energia vibracional 

está mais fina, facilitando assim a sintonização e sincronicidade. 
 
Cada um de vocês que querem fazer do Grande Plano Divino de Resgate e Salvação de si próprio 

e de todos seus irmãos que necessitarem de ajuda, estes dois últimos meses do ano é o 
momento certo para fazerem seus pedidos de reorganizarem a sua casa interior, no sentido de 
superar a si próprio e o ego, que tanto os faz sofrerem. 

 
É momento de decisão de tomada de postura, de seguir em frente, sem dúvidas e sofrimentos, 
decidam-se para o melhor pra vocês, para o vosso ser e para o planeta Terra. 

 
Façam brilhar a vossa luz interior, intensifiquem esse brilho com boas ações, auxiliando e 

perdoando a vós próprios e os outros, não temam por serem bons, por serem caridosos e 
solidários com vocês próprios e com o Planeta Terra. 
 

O planeta está carente das pessoas, que sinceramente abram seus corações e vibrem com 
pensamentos de luz e amor, sem troca, ser barganha, sem levar vantagem, por isso vos digo,  
 

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/112.html
http://2.bp.blogspot.com/_dCw92ZwuY8o/TRn93W6VvSI/AAAAAAAAA1Y/ZxoKiEmdCoA/s1600/Nave+35.jpg
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Sejam nobres de coração, façam o Bem desinteressadamente, observem vossa conduta, sejam 

criadores de energias dignificantes com pensamentos de Luz e Amor, evitem a qualquer custo 
baixar a vossa vibração. 

 
Sejam senhores de vossos pensamentos, coíbam os pensamentos negativos e destruidores, 
evitem as falácias degenerativas e perniciosas sobre qualquer irmão, por mais desequilibrado que 

ele esteja, tenha misericórdia e amor, não julgue nem a vós próprios, quanto mais ao vosso 
irmão, este não é o vosso papel neste planeta. A vossa meta aqui nestes finais de energias velhas 
e retrógradas, é construir o novo, e impulsionar a transformação.  

 
Transformação esta, que começa dentro de cada um de vós. Renovem vossa vida e vosso ser 
com novas vibrações de Amor e Luz. 

 
Tomem as rédeas de vosso destino, não se deixem levar pela grande corrente de ações e 
pensamentos destrutivos e escravizantes, que rondam o vosso planeta e que exerce uma grande 

influência em cada um de vocês. 
 
Insisto na meditação, através do esforço e dedicação. Na meditação regulem vossas 
antenas cósmicas para receber o grande manancial que se encontra a disposição de 
cada um de vocês, basta querer. Meditar é sintonizar que o grande fluxo de energia 
cósmica fluirá para cada um que fizer a vossa parte, o vosso trabalho interior. Mude o 
vosso interior, que isso irá refletir no exterior. Entenda que quanto mais vocês se 
voltarem para dentro de vocês mesmos, vão poder entender e sentir o que vos digo. 
Sejam um verdadeiro filho de Deus, mas não com palavras, mas com atitudes e bons 
exemplos. Pensem, reflitam, antes de agir.  
 
Não ajam por si próprios, mas sempre de acordo com a vontade Divina e com as forças 
superiores de Amor, Luz e Harmonia. Libertem-se da escravidão na ufologia nós não 
costumamos fazemos fazer estas coisas emocionais, dos temores, dos defeitos 
psicológicos, peçam a nossa ajuda, abram o vosso coração, e assim poderemos ajudá-
los no seu despertar diário, e então chegará à hora que vão sentir a verdadeira 
felicidade e o verdadeiro Amor de serem um grande e perfeito ser de luz e amor, e 
vossas presenças neste planeta vai fazer muita diferença, pois onde vocês estiverem, 
todos em volta vão sentir o vosso amor incondicional, a vossa luz que ilumina o 
caminho do próximo, que ampara, que cura e traz harmonia e prosperidade na 
construção de um Mundo Novo, onde todos serão despertos pelo verdadeiro Amor 
Divino.  
 

Não esperem para começar, comecem já, ao ler estas palavras, comecem acreditando e 
colocando isto em prática em vossas vidas, façam deste conhecimento uma meta para o seu 

despertar, para o seu evoluir, projete isso em sua vida. 
 
Acompanhe você mesmo o vosso progresso e tenha certeza, nós do Comando Estelar e toda a 

Confederação, poderemos ajudar muito mais cada um de vocês, se assim procederem, tenham a 
certeza disso. Só assim o nosso trabalho de amparo, auxílio e resgate, surtirá um efeito maior, 
façam a sua parte. 

 
Eu sou Ashtar Sheran  
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ASHTAR SHERAN - INTROSPECÇÃO  

O momento é de introspecção de voltar para dentro de si, procurar o equilíbrio interior, pois 

quanto mais vocês se voltarem para o exterior o desequilíbrio e o sofrimento emocional 

aumentam, como a maioria de vocês já percebeu. 

A realidade da terceira dimensão está se desfacelando, nenhum sistema mais criado pelo homem 

consegue existir sem apresentar falhas, defeitos e constante sofrimento aos seus semelhantes, 

entendam sistemas criados pelo homem para exploração de seus semelhantes. Aquilo que o 

homem cria de acordo com a vontade divina e superior, onde o homem serve apenas de canal 

para a manifestação da luz em vosso planeta e vidas estes sim funcionam bem e estão a pleno 

vapor e acelerados. 

Cada vez mais será cobrada de cada um de vocês definição em vossas vidas, viverem segundo a 

materialidade ou a espiritualidade, viver voltado para fora ou para dentro, viver a realidade que 

se encontra dentro de vocês, ou viver a ilusão que se desfacela a cada instante. Cada um de 

vocês que estiverem voltados para dentro de si, já estão de certa forma acordados para esta 

realidade nova que se apresenta em vossas vidas e em seu íntimo ser, porém os que ainda estão 

voltados para fora, estão sendo forçados a voltarem-se para o seu interior a medida que se 

decepcionam e sofrem com a realidade exterior que ai se apresenta. 

Amados irmãos, sigam em frente, persistam nas meditações, na elevação de vossas vibrações e 

eliminação dos egos, pois só assim podemos cada vez mais auxiliá-los em vossa tarefa de 

despertar do seu verdadeiro ser interior. Quando fostes convocados para essas lutas finais, nada 

vos foi prometido enquanto estivésseis encarnados. Cada um tem consciência do que é esperado 

por vós. Cada Ser que se comprometeu com o Alto e que debanda nestes últimos momentos do 

Planeta, está atraindo para si dores e sofrimentos desnecessários. Os ataques se intensificam, 

batalhas tendes travado durante vosso sono e em vigília. A luta interior para não sucumbirdes aos 

chamados das trevas deve ser intensificada. 

Seres de energia pura vos envolvem nesses momentos. Barreiras energéticas são construídas 

para repelir os ataques pois os seres negativos mais densos deste orbe emanam seu magnetismo 

primitivo em vossa direção. Todo aquele que na dúvida se encontra, todo aquele que não acredita 

com sinceridade de alma e coração sofrerá sua influência perniciosa. Mantende vossos escudos 

levantados e espadas erguidas ao Alto, pois estas são as batalhas finais de transição planetária. 

Não choreis pelas perdas; fazem parte da guerra. Segui os passos do Cristo Jesus, pois Este está 

a vos envolver com seu mais puro amor, amparando-vos até o final de vossa jornada na Terra. 

Aumentai vossa vigilância sobre vossos pensamentos, pois que todos eles, mesmo os mais 

íntimos, são vigiados. 

Acompanhamo-vos diariamente e vos defendemos dos ataques; mas, existem aqueles que 

somente vós podereis repelir. Jamais estareis sós, pois muitos vos acompanham. Ficai na Luz e 

no Amor Universal. Eu me despeço em nome da Luz. Ashtar Sheran, Vosso Comandante  

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/111.html
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SINTONIZAÇÃO E ATIVAÇÃO ENERGÉTICA  

 

Ashtar Sheran por Ramaathis-Mam 

Como dirigente supremo da Confederação Intergaláctica desejo expressar meu agradecimento a 

todos os trabalhadores da Luz que estão colaborando conosco. 

 

Informamos que vosso planeta e humanidade começarão a experimentar os efeitos da interseção 

das energias de quarta e quinta dimensões procedentes da ativação de novos portais 

interdimensionais. Este evento se manifestará gradualmente a nível astrofísico com uma 

intensificação das radiações cósmicas procedentes do centro da galáxia, que incrementará as 

emanações radioativas do Sol. Conforme vosso sistema solar vá se aproximando do ponto zero 

galáctico, o Sol atuará como transmutador e catalisador das frequências energético-vibratórias 

que se instalarão em vosso planeta, gerando diversos tipos de eventos geofísico-magnéticos. Isto 

simultaneamente contribuirá para ativar o novo holograma energético naqueles que estejam 

incorporando os paradigmas energético-vibratórios de quarta e quinta dimensões. 

O tema é muito mais complexo, mas vos facilito a síntese para que saibais a que se deter e que 

atueis de acordo e em consequência. Nossos comandos interdimensionais estarão muito mais 

ativos e serão os que irão monitorar o salto evolutivo de vosso planeta nos próximos anos. Nossa 

presença será cada vez maior e contataremos com novos trabalhadores extraterrestres que, como 

apoio logístico, nos ajudará a ser a ponte de conexão com a humanidade. Estes trabalhadores 

extraterrestres serão como conversores energéticos que contribuirão para modular a frequência 

energético-vibratória do planeta. O que tento vos transmitir é que o que façais a partir de agora 

ao nível de crescimento pessoal criará uma ponte energética que juntará e amplificará as 

radiações cósmicas que impactarão vosso sistema solar e planeta. Os que estiverem vibrando na 

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/110.html
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nova frequência vibratória, experimentarão uma transformação integral em seus corpos inferiores 

e uma expansão da consciência cósmica-espiritual. 

É importante que compreendais que vossa humanidade e planeta entrarão em um novo ciclo 

evolutivo que gerará uma transformação profunda dos paradigmas existenciais humanos. A era 

de isolamento e confinamento evolutivo terminou, dando continuidade a um novo capítulo na 

evolução e integração da Terra nos planetas de evolução superior. Os paradigmas evolutivos que 

civilizações superiores a vós possuem, serão transmitidos e implantados na nova geração de 

supra-humanos. Um grande contingente de seres de alto nível evolutivo está encarnando em 

vosso planeta, para potencializar a nova dinâmica cósmica-evolutiva da humanidade. O tão 

controvertido 2012 será a plataforma de iniciação para uma nova consciência espiritual que 

contribuirá para a transformação do ser humano e do planeta Terra. 

Conforme vosso sistema solar vá se alinhando com o centro galáctico, as crises coletivas e 

individuais se intensificarão em todos os âmbitos de vossa existência e sistema social. Assim é 

imperativo que estejais conscientes da importância que envolve vossa colaboração e 

intensificação de vosso crescimento espiritual. Para criar uma plataforma de união e cooperação 

conjunta entre os trabalhadores da Luz de vosso planeta, vos facilitarei algumas pautas de 

sintonização e ativação energética. O objetivo disso é ativar e sintonizar vossos corpos inferiores 

com a frequência vibratória penta-dimensional de nossas naves e dos portais interdimensionais 

que se abrirão a partir de agora. Esta é uma metodologia que podeis usar conjuntamente com as 

técnicas de crescimento espiritual que habitualmente utilizais. 

A massa de inconsciência e negatividade que invade vosso planeta e humanidade é muito densa, 

e são necessárias vossa colaboração e consciência para que juntamente possamos diluí-la. Isto 

implica um compromisso pessoal profundo e, também com o futuro de vossa humanidade e 

civilização. 

Reitero que o que façais a partir de agora contribuirá para criar os novos pilares da civilização 

supra-humana e vossa integração e colaboração com as civilizações de evolução superior do 

Cosmos. Vós tendes uma grande responsabilidade se realmente desejais um futuro de Luz e uma 

humanidade regida por paradigmas de colaboração fraternal e solidária, onde as atividades se 

fundamentem no crescimento e bem-estar espiritual de todos os indivíduos. Não será uma tarefa 

fácil, mas se vos esforçais com integridade e com um desejo sincero de formar parte de um novo 

ciclo de renascimento evolutivo da Terra e do ser humano, os efeitos serão muito poderosos e 

efetivos. 

Em continuidade vou delinear as pautas de sintonização e ativação energético-vibratória que 

todos, sem nenhuma exceção, devem usar para seu crescimento pessoal e planetário. 

1. Tudo que existe é energia que se manifesta de diversas formas e estados. Quando vos 

sintonizais com a frequência mais elevada de vosso Ser Essencial, com os paradigmas que 

propiciam abertura, crescimento, conexão e colaboração espiritual, diluis as cargas energéticas 

negativas em vossos corpos de energia e no holograma energético do planeta. 



COMANDO ASHTAR SHERAN & COMANDOS ESTELARES 
Informações e Orientações Gerais 

www.curaeascensao.com.br 
 
 

2. A intenção e intensidade de vossos pensamentos, comportamentos e ações revertem 

proporcionalmente no meio ambiente e nos demais. Mas se vos alinhais com os paradigmas 

evolutivos aquarianos que fomentam a harmonia, compreensão, a colaboração fraternal e 

solidária, e o crescimento espiritual, os efeitos de vossas condutas, pensamentos e ações 

influenciarão quanticamente no meio-ambiente e nos demais. 

3. Nunca vos focalizeis na negatividade pessoal e coletiva, porque isto atua como estímulo e 

amplificador desta influência e poder sobre vós, os demais e o meio-ambiente. 

4. Centrai-vos em instalar os paradigmas de crescimento espiritual que, todavia não possuis, para 

que as energias estagnadas e conceitos retrógrados evolutivos se diluam. 

5. Sede coerente com vossos pensamentos, palavras e ações para que propicieis harmonia, 

sintonia e sabedoria em vossa vida e em vossas relações interpessoais. 

6. A conduta impecável e coerente deve ser a manifestação natural de vossos ideais como seres 

de Luz em estado de ascensão espiritual. A conduta impecável é aquela que não transgride as leis 

da vida e da evolução, gera harmonia, bem-estar, crescimento espiritual e comunicação fraternal 

entre os seres humanos que vibram na Luz. 

7. O trabalho pessoal deve ser constante, sistemático e consciente para que obtenhais 

profundidade, ativeis vossa sensibilidade espiritual e perspectiva de adaptação às mudanças 

evolutivas. 

8. A alquimia espiritual se consegue quando estais conscientes de que, como seres de Luz, é 

vossa responsabilidade e dever potencializar os paradigmas evolutivos que fomentem crescimento 

interior, sinergia e comunicação harmônica entre todos os seres humanos e as demais espécies 

de vida. 

9. O ponto de convergência cósmico-espiritual e planetário se baseia em compreender que todos 

somos parte da mesma Fonte Divina ou Deus, que interconecta e reúne o fenômeno cósmico-

evolutivo. Portanto, é vossa responsabilidade e dever incentivar aqueles arquétipos evolutivos que 

contribuam para isso. 

10. Enfocai-vos para serdes um canal de Luz para a Terra e para a humanidade e desconectai-vos 

dos eventos externos que o setor inconsciente e retrógrado de seu planeta está experimentando 

e gerando ao opor resistência à Luz que está desintegrando seu poder e influência. 

Vossos irmãos das estrelas permanecem alerta e ativos para que a nova Terra e humanidade 

sejam uma realidade e que sejais parte da mesma. Vós decidis que realidade desejais viver a 

cada instante e que futuro desejais experimentar. 

As forças da Luz e os membros da Confederação Intergaláctica são o mecanismo operacional para 

que vossa humanidade, Sistema Solar e planeta Terra cumpram os objetivos de ascensão 

espiritual e integração em uma nova dinâmica cósmico-evolutiva. 
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Mensagem ao Mundo para esta Década  

Comando Ashtar 

"Vi, então, um novo Céu e uma Nova Terra, pois o primeiro Céu e a primeira Terra 

desapareceram e o mar já não existia". 

O propósito das mensagens e ensinamentos extraterrenos que serão transmitidos não é assustar 

as pessoas, mas transmitir o alerta, estabelecer a esperança e a confiança nesses irmãos que, em 

missão Crística, estão vindo de todas as partes do Universo para ajudar a Terra em seus 

momentos mais difíceis. "Muitos são os chamados e poucos os escolhidos", não há um minuto a 

perder. A hora de decisão do planeta não só vem, como já está presente.  

Se você é um dos eleitos, alegrar-se-á com a presença desses seres na Terra e abrirá seu 

coração, derrubando barreiras preconceituosas e compreenderá. Se você é um buscador da 

verdade, um discípulo iniciante das mais altas revelações, distinguirá e perceberá, dentro do seu 

Ser interno, o propósito destes ensinamentos originários de outras dimensões, e o Eu Interior que 

vibra dentro de você será testemunha e lhe dará em consciência interna a confirmação real de 

toda a informação que lhe será revelada.  

Agora, se você ainda não despertou e não está consciente para as verdades que tomará 

conhecimento, então se desarme, esqueça a posição de combate, a precipitação para a crítica 

infundada, e busque, num mergulho interno, as respostas que somente aí serão encontradas com 

claridade. Ashtar Sheran é um Ser de muita luz, ele é o comandante cristão de milhões de naves 

interplanetárias ultradimensionais encarregadas de manter o equilíbrio e a harmonia no Universo, 

segundo as Leis que o regem. 

Ashtar pertence à sexta hierarquia terrestre e também é encarregado do nascimento dos 

princípios que concentrem à ligação do individuo com a nova raça, ou seja, dos novos princípios 

da vida. Haverá uma só raça na superfície do planeta, e uma só forma de pensar. Essa nova raça 

será absolutamente consciente e saberá aonde vai. Ashtar é natural do planeta Metária, da quinta 

para a sexta dimensão espaço-tempo.  

Na Aliança da Confederação Intergaláctica, é a mais alta autoridade para o nosso hemisfério que, 

por sua vez, responde ao comando do Arcanjo Miguel e este ao Cristo Cósmico. Sob o Comando 

de Ashtar estão milhões de naves que rodeiam e monitoram este hemisfério, em um círculo 

protetor eletrônico, dentro da aliança pela paz, no Conselho Intergaláctico. Assim se dirige Ele à 

nossa humanidade: "As forças Universais querem vos ajudar".  

Deveis, pacientemente, aceitar os avisos e ensinamentos excelsos. Não somos vossos inimigos, 

jamais faremos guerras de conquistas. Não desejamos subjugar ninguém, nenhuma humanidade 

ou povo. Pertencemos a uma humanidade que age pelo livre arbítrio e respeitamos essa 

liberdade. Podemos fazer ou desfazer como desejarmos, pois seguimos e respeitamos totalmente 

todas as Leis Cósmicas imutáveis.  

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/108.html
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Temos, porém, uma missão: não devemos permitir que o Divino Espírito Criado seja ofendido 

nem consentimos que o Cosmo seja danificado por irresponsabilidade ou leviandade de qualquer 

espécie. Na qualidade de vosso amigo e colaborador, a serviço do Rei dos Reis que age do Alto, 

eu e todos nós do Comando Ashtar vos saudamos e nos esforçaremos, como já o fazemos desde 

há muito, para libertar-vos dos seres trevosos que procuram oprimir-vos e submeter-vos à 

escravidão da carne e do espírito.  

Estamos aqui como defensores e libertadores". Neste sentido, assim se expressa o comandante 

Hatton: - Nós, da Confederação Intergaláctica e guardiões do vosso planeta, viemos para separar 

o joio do trigo e colocá-lo no celeiro do Pai. Nós aceitamos esta responsabilidade para com o 

planeta de vocês e seu povo.  

Nossos corações estão unidos neste programa evolutivo para a Terra e sua humanidade. 

Transforma-te amado irmão em instrumento de Luz sobre este planeta e canal de Paz, permitindo 

que o amor controle o vosso ser e penetre todos os vossos assuntos. 

Pautas de Ativação Energética  

Como dirigente supremo da Confederação Intergaláctica, desejo expressar meu agradecimento a 

todos os Trabalhadores da Luz que estão colaborando conosco. 

Conforme vosso Sistema Solar vai se aproximando do ponto zero galáctico, o Sol atuará como 

transmutador e catalisador das frequências energético-vibratórias que se instalarão em vosso 

planeta, gerando diversos eventos geofísico-magnéticos. Isto simultaneamente contribuirá para 

ativar o novo holograma energético naqueles que estejam incorporando os paradigmas 

energético-vibratórios de quarta – quinta dimensão. 

O tema é muito mais complexo, mas os facilito para que sabeis, há que se atentar e como atuar 

em consequência disso. Nossos comandos interdimensionais estarão muito mais ativos e serão os 

que monitorarão o salto evolutivo de vosso planeta nos próximos anos. 

Nossa presença será cada vez maior e contataremos com novos trabalhadores extraterrestres 

que, como apoio logístico, nos ajudarão a ser a ponte de conexão com a humanidade. Estes 

trabalhadores extraterrestres serão como conversores energéticos que contribuirão para modular 

a frequência energético-vibratória do planeta. O que tento transmitir é que o que faças a partir de 

agora em nível de crescimento pessoal gerará uma ponte energética que dará coesão e 

amplificará as radiações cósmicas que impactarão vosso Sistema Solar e planeta. Para os que 

estão vibrando na nova frequência vibratória, experimentareis uma transformação integral em 

vossos corpos inferiores e uma expansão da consciência cósmico-espiritual. 

É importante que compreendam que vossa humanidade e planeta entrarão em um novo ciclo 

evolutivo que supõe uma transformação profunda dos paradigmas existenciais humanos. A era do 

isolamento e confinamento evolutivo está finalizada, abrindo caminho para um novo capítulo na 

evolução e integração da Terra aos planetas de evolução superior. Os paradigmas evolutivos que 

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/107.html


COMANDO ASHTAR SHERAN & COMANDOS ESTELARES 
Informações e Orientações Gerais 

www.curaeascensao.com.br 
 
 

civilizações superiores a vos possuem, serão transmitidos e implantados na nova geração de 

suprahumanos. Um grande contingente de seres de alto nível evolutivo está encarnando em 

vosso planeta para potencializar a nova dinâmica cósmico-evolutiva da humanidade.  

Conforme vosso Sistema Solar vai se alinhando com o centro galáctico, as crises coletivas e 

individuais se intensificarão em todos os âmbitos de vossa existência e sistema social. Assim, pois 

é imperativo que sejais conscientes da importância que supõe vossa colaboração e intensificação 

de vosso crescimento espiritual. Para criar uma plataforma de coesão e cooperação conjunta 

entre os trabalhadores da luz de vosso planeta facilitarei umas pautas de sintonização e ativação 

energética. O objetivo disso é ativar e sintonizar vossos corpos inferiores com a frequência 

vibratória penta dimensional de nossas naves e dos portais interdimensionais que se abrirão a 

partir de agora. Esta é uma metodologia que podereis realizar conjuntamente com as técnicas de 

crescimento espiritual que habitualmente utilizais. 

A massa de inconsciência e negatividade que invade vosso planeta e humanidade é muito densa, 

e requer vossa colaboração e consciência para que conjuntamente possamos diluir-la. Isto implica 

um compromisso pessoal profundo e também com o futuro de vossa humanidade e civilização. 

Reitero que o que façais a partir de agora contribuirá para criar novos pilares da civilização 

suprahumana e sua integração e colaboração com civilizações de evolução superior do Cosmos. 

Tereis uma grande responsabilidade se realmente desejais um futuro de luz e uma humanidade 

regida por paradigmas de colaboração fraternal e solidária, onde as transações se fundamentem 

no crescimento e bem estar espiritual de todos os indivíduos. Não vai ser uma tarefa fácil, mas se 

os esforçais com integridade e com desejo sincero de formar parte de um novo ciclo e 

renascimento evolutivo da Terra e do ser humano, os efeitos serão poderosos e efetivos. 

Vou delinear as pautas de sintonização e ativação energético-vibratória que todos, sem exceção 

de nenhum tipo, deveis utilizar para vosso crescimento pessoal e planetário. 

1– Tudo que existe é energia que se manifesta de diversas formas e estados. Quando sintonizais 

com a frequência mais elevada de vosso Ser Essencial, com os paradigmas que fomentam 

abertura, crescimento, conexão e colaboração espiritual, diluís cargas energéticas em vossos 

corpos de energia e no holograma energético do planeta. 

2– A intenção e intensidade de vossos pensamentos, conduta e ações revertem 

proporcionalmente ao meio ambiente e aos demais. Mas se os alinhais com os paradigmas 

evolutivos aquarianos que fomentam harmonia, compreensão, colaboração fraternal e solidária e 

crescimento espiritual, os efeitos de vossa conduta, pensamentos e ações influem quanticamente 

no meio ambiente e nos demais. 

3- Nunca focalizem na negatividade pessoas e coletiva porque atuam como incentivo e 

amplificador de sua influência e poder sobre vós, os demais e o meio ambiente. 

4- Centrem em instalar os paradigmas de crescimento espiritual que ainda não tens para que as 

energias estancadas e conceitos retrógrados evolutivos se diluam. 
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5-Sejam coerentes com vossos pensamentos, palavras e ações para que fomentem harmonia, 

sintonia e sabedoria em vossa vida e em vossas relações interpessoais. 

6– A conduta impecável e coerente deve ser a manifestação natural de vossos ideais como seres 

de luz em estado de ascensão espiritual. A conduta impecável é aquela que não transgride as leis 

da vida e evolução, gera harmonia, bem estar e crescimento espiritual e comunicação fraternal 

entre os seres humanos que vibram na luz. 

7- O trabalho pessoal deve ser constante, sistemático e consciente para que obtenhais 

profundidade, ativeis vossa sensibilidade espiritual e perspectiva de adaptação às mudanças 

evolutivas. 

8– A alquimia pessoal se logra quando sois conscientes de que, como seres de luz, é vossa 

responsabilidade e dever potencializar os paradigmas evolutivos que fomentam crescimento 

interior, sinergia e comunicação harmônica entre todos os seres humanos e demais espécies de 

vida. 

9- O ponto de convergência cósmico-espiritual e planetário apóia-se em compreender que todos 

somos partes da mesma Fonte Divina ou Deus, que interconecta e forma coesão com fenômeno 

cósmico-evolutivo. Para tanto, és vossa responsabilidade e dever fomentar aqueles arquétipos 

evolutivos que contribuam para isso. 

10- Foquem-se em ser um canal de luz para a Terra e a humanidade e desconectem-se dos 

eventos externos que o setor inconsciente e retrógrado de vosso planeta está experimentando e 

gerando ao opor resistência a luz que está desintegrando seu poder de influencia. 

Vossos irmãos das estrelas permanecem alerta e ativos para que a Nova Terra e humanidade 

sejam uma realidade e vos sejais partes da mesma. Decidis-vos que realidade desejais viver a 

cada instante e que futuro desejais experimentar. As forças de luz e os membros da 

Confederação Intergaláctica são o mesmo mecanismo operativo para que vossa humanidade, 

Sistema Solar e planeta Terra cumpram os objetivos de ascensão espiritual e integração em uma 

nova dinâmica cósmico-evolutiva. 
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O CORPO DE LUZ  

 

Ashtar Sheran 

O corpo de luz do planeta está aos poucos sendo concebido pela unificação das intenções 

elevadas dos seres encarnados e dos que habitam outros sistemas e dimensões paralelas. A 

energia que vibra neste momento sobre você interpenetra com muita intensidade o corpo 

eletrônico terrestre. Está acontecendo agora a quebra das densidades (miasmas) mais profunda, 

que ainda envolvem este sistema. 

O plexo da unidade, também chamado pelos homens de plexo solar ou Manipura, foi finalmente 

aberto na região Andina dos Lagos Titicaca e Tiahuanaco, na Bolívia, onde um vórtice gigantesco 

está liberando as energias necessárias à expansão da consciência-luz do planeta. Num sentido 

místico, é a liberação da energia de polaridade feminina do planeta atuando como Cristo 

marcando a Era do Espírito Santo manifestado na Terra. É a ordem de Lis agindo novamente com 

a função de reimprimir a nova programação nos genes dos seres da Terra (GNA). Esta ordem é 

composta de seres intimamente ligados ao trabalho da Hierarquia ASH e é a responsável pela 

formação dos arquétipos ligados ao Sagrado Ofício do Cristo ancorado no planeta na época 

Lemuriana – a qual, neste tempo, está sendo reativada novamente, trazendo a manifestação da 

tônica principal na formação do novo universo. 

Isso significa dissolução dos átomos cármicos criados em tempos distantes, especificamente 

ligados às civilizações Egípcia, Tiahuanacota, Incaica, Maia e Asteca, ativando por ressonância 

vibratória as pirâmides cristalinas de Macchu Picchu no Peru, Titicaca na Bolívia, Amazonas no 

México, Monte Pico nos Açores, Quéops no Egito e montanhas de Sedona. As Américas do Sul e 

Central guardam um conhecimento milenar oculto em seus mistérios aparentemente inexplicáveis 

que serão liberados a partir desta operação. 

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2010/12/106.html
http://3.bp.blogspot.com/_dCw92ZwuY8o/TQpbwgFlUJI/AAAAAAAAAzM/BtaEN5hEGy8/s1600/Luzes.jpg
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Operação Condor Prateada - Essa foi a primeira de uma série de sete operações especiais no 

planeta até o 31/12/1999 no tempo terrestre. 

É denominada Condor Prateada I, está ligada às hierarquias Ashtar Sheran, Melquisedek e 

Metatron e refere-se ao realinhamento do eixo do planeta, acelerando as partículas eletrônicas 

deste sistema de vida. Na medida em que as densidades vão sendo liberadas, os elétrons passam 

a girar mais rápido produzindo mais calor, aumentando o movimento das outras partículas 

semelhantes, formando uma corrente elétrica de alta frequência. Esta corrente vibra 

impulsionando o despertar de consciência e conduzindo o Planeta Terra para a zona intermediária 

onde é possível vivenciar naturalmente o contato com novas realidades supra-físicas. O tempo 

para a realização da grande tarefa nesta zona é de exatamente oito meses terrestres. 

Zona intermediária é a plataforma de luz alcançada por um estado de consciência planetária 

acontecendo internamente nos seres que se libertam do carma individual e coletivo. Como dito 

anteriormente, "você está chegando até nós!... " O planeta Terra adentrou a quarta dimensão e 

muitos já estão nela!... A prova disso está na forma de atuação dos seres encarnados que 

expandem suas consciências a tal ponto que passam a servir fisicamente à nova raça como 

unificadores das diferentes energias manifestadas. Estes passam a "acoplar" em seus corpos 

físicos suas realidades dimensionais atuando no silêncio, agindo como mensageiros divinos 

encarnados sobre a Terra. 

O Brasil, Yucatan no Muitos seres humanos penetrarão nesta frequência tornando possível o 

realinhamento planetário. Ao mesmo tempo, a purificação alcançará um ápice na Terra de 

terceira dimensão, expurgando e transmutando as energias que não fazem mais parte. Na 

dissolução dos átomos cármicos, cria-se a estrela semente dos genes perfeitos que, unidos, 

formam a nova raça, o Adam Kadmon ou o "homem integral" em que vida/ energia/ consciência/ 

luz são a manifestação pura de Deus na Terra. Ativação do corpo emocional - É importante 

manter-se consciente de seus sentimentos e aproveitar a oportunidade para compreender as 

sensações que ainda surgirão com as emoções mais afloradas. Haverá uma ativação do corpo 

emocional, provocando a manifestação de sentimentos que você pensa estarem resolvidos. 

Isso será seguido de algumas reações orgânicas estranhas como dores de cabeça, esquecimento, 

tonturas, sensação de flutuação, enjôo e calores pelo corpo, bem como o não-reconhecimento de 

um lugar que habitualmente se conhece, ou seja, você enxergará além do que está acostumado a 

ver. 

Não se preocupe, essas variações acontecem porque cada chacra de seu corpo é uma consciência 

manifestada guardando registros importantíssimos de tudo o que você já viveu. Estes plexos 

possuem um alinhamento específico que foi alterado quando deu início o programa estelar da 

Terra. Esta alteração se deu devido à inclinação do eixo do planeta, e o plexo que mais sofreu 

esta modificação foi o segundo, ou também conhecido como esplênico, que até hoje não 

acompanha o mesmo alinhamento dos outros, estando colocado mais à esquerda do corpo 

energético do homem. 
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Portanto, essa abertura do plexo solar torna possível a retificação dos outros plexos logo abaixo. 

Está assim acontecendo um deslocamento das energias de seus corpos inferiores para os 

superiores, possibilitando o realinhamento definitivo do seu ser total à sua fonte de luz original. 

Da mesma forma, o planeta realinha seus chacras corrigindo também seu eixo físico para que 

todos os seres do sistema terrestre possam receber as energias lumínicas necessárias ao seu 

perfeito equilíbrio. 

Permita-se experienciar o momento com alegria e aceitação dos processos divinos. Agora é o 

tempo da paciência, do desapego das posses físicas e sentimentais bem como das coisas e 

personalidades que você já viveu no passado. É hora de silenciar, buscando dentro de si mesmo a 

ponte de ligação entre sua fonte de luz e o Deus de seu coração. Cada homem de sua espécie 

está lentamente sendo conduzido ao alinhamento à sua raça de origem. Portanto, nem sempre 

seus familiares consanguíneos ou os amigos próximos compartilharão das mesmas idéias e 

intenções. Direcione pensamentos e atenção para seu próprio realinhamento, deixando cada um 

encontrar seu caminho, mesmo que este seja contrário àquilo que você imagina ser melhor para 

os outros. Cuide de você apenas, permitindo que todos os seres encontrem suas frequências 

originais. 

Meta evolutiva - Para nós, que trabalhamos nos bastidores, a humanidade já alcançou sua meta 

individual e coletiva, portanto fazemos cumprir o propósito divino respeitando o livre-arbítrio de 

todos os seres. E neste está impresso o programa escolhido por cada ser. É fácil entender isso 

quando se sabe que a humanidade é a miscigenação de todas as raças que desceram a este 

planeta no primeiro momento de manifestação do programa criado pela divindade crística. 

Assim, algumas espécies tiveram a oportunidade de aprimoramento de seus cromossomos, que 

não continham todas as partículas necessárias ao seu desenvolvimento. Cada uma dessas raças 

possui uma meta quântica definida para suas espécies. É um patamar de frequência vibratória 

que é melhorado na medida em que misturam-se os genes de alguns seres. Na Terra é possível 

receber partículas lumínicas de alta vibração proporcionando um avanço na evolução da alma do 

ser e também de outros sistemas. Essa frequência vibratória é conhecida como "válvula mestra" 

no aprimoramento dos mundos, e é chamada de amor crístico, possibilitando o acesso à 

sabedoria divina. Lembremos que esta sabedoria só pode ser acessada vivenciando diretamente 

as experiências qualificadas por um sistema de vida possuidor da identidade do Cristo. Este é o 

caso da Terra. 

Todos os seres estelares desejam encarnar neste sistema e os que conseguem enredam-se no 

carma, porque neste é possível a expansão de consciência para o aprimoramento de seus corpos 

dimensionais. 

É uma passagem muito importante encarnar fisicamente, pois somente assim é possível a perfeita 

compreensão de Deus. Ao mesmo tempo em que buscam atingir suas metas pessoais, ajudam na 

formação do homem completo que deve possuir em sua vibração original uma parte de cada uma 

das doze raças principais. Ou seja, a falha genética que o DNA humano possui está sendo 
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reestruturada a partir das experiências pessoais e coletivas de todos os seres da espécie humana, 

qualificando o planeta Terra a receber a sexta raça Mãe que é possuidora da matriz genética 

perfeita, somatória de todas as experiências colhidas do passado. E as experiências que você vive 

neste exato momento também contribuem para a criação de um novo universo, onde o novo 

código genético trará o homem como protótipo perfeito da imagem e semelhança de Deus. 

O propósito da experiência terrestre - Uma das contribuições muito importantes para este sistema 

trazida pelos seres estelares foram os arquétipos que formam o inconsciente coletivo da 

humanidade. Citamos como exemplo Órion, trazendo a energia masculina do conflito, ensinando o 

jogo do poder, que é talvez um dos arquétipos mais importantes que dá à humanidade a 

possibilidade de experienciar o poder próprio, a vontade de evoluir e o caminhar por si mesmo. 

Sírius e Alpha Centauro trazem a energia feminina da passividade e receptividade, ensinando os 

seres a se tornarem compassivos e abertos ao aprendizado, o que desacelera o poder 

desequilibrado da impulsividade violenta; é mais um dos arquétipos importantes, impressos no 

inconsciente do planeta, e nele aprender o amor fraternal, a aceitação dos processos divinos, a 

compaixão e a aplicação da sexualidade como união sagrada (Maithuna). E em seu aspecto 

contrário traz o fascínio hipnótico e usurpador, o jogo da dependência e de vítima carente. 

Enquanto Órion, em seu aspecto mais negativo, cai para o lado mais forte gerando o medo 

devido à manifestação do orgulho, arrogância e prepotência, Sírius e Alpha Centauro entregam-se 

ao amor devocional, à humildade e resignação. Com o passar dos tempos, esses seres 

descobriram a importância de seu trabalho e vêm hoje unir seus conhecimentos e experiências, 

completando assim a unidade de espírito. O sistema terrestre é uma escola planetária que 

possibilita viver as duas faces de uma mesma moeda, ou seja, para se encontrar o equilíbrio se 

faz necessário conhecer os dois lados do caminho. 

Sua pergunta neste momento pode ser: como a humanidade já cumpriu sua meta se o caos e a 

dor estão por toda a parte? Em primeiro lugar, a humanidade, sendo a mistura de todas as raças 

que aqui chegaram, está sofrendo a influência da "inércia" do tempo*. Um bom exemplo disto é a 

imagem de um carro correndo por algum tempo, mesmo depois de tirado o pé do acelerador. A 

inércia é o tempo decorrido entre o afastamento do pé e a parada do carro. Portanto, o homem 

da Terra está vivendo há algum tempo essa inércia, que não pode ser medida pelos relógios 

terrestres. Ela termina quando a massa crítica de seres atingir 33% de consciência manifestada 

do Cristo coletivo. 

Essa massa crítica não é medida pela quantidade de seres, mas pela qualidade de consciência 

alcançada por eles. 

E, lembre-se, há vários níveis de consciência manifestada ao mesmo tempo sobre o planeta, 

portanto a sua meta individual, e de raça estelar, pode não ser a mesma dos outros. Desde 1954, 

definiu-se o fim das metas para o grande programa estelar deste planeta. De lá para cá estamos 

trabalhando para o despertar de consciência Aquariana, ativando em todos os seres, conforme 

seus programas internos, a memória celular que o prepara para sua nova tarefa. Alguns saem do 
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planeta, outros ficam, tudo depende do nível vibratório que tem a mesma meta quântica da Mãe 

Terra. Isto explica todo o trabalho dos seres angelicais, estelares e dimensionais, contatando os 

seres em todo o planeta. Suas metas estão cumpridas, suas experiências assimiladas cada qual 

estará onde deve estar. 

Características da quarta dimensão - Um novo ser está nascendo sobre a Terra. Ele possui a 

mesma ressonância vibratória da meta quântica do planeta para o novo tempo, ou seja, seu 

corpo eletrônico irá vibrar 144.000 giros galáticos por segundo quando as condições se fizerem 

favoráveis. Queremos dizer que o planeta atingirá em breve esta vibração e todos os seres 

habitantes dele também estarão nesta frequência. É findo o tempo do carma, a nova dimensão já 

traz o primeiro estágio de aprendizado. 

Essas são algumas características dos seres no novo patamar vibratório: poderes extra-sensoriais 

como telepatia, sensibilidades auditiva e visual; acoplamento de partes da mesma mônada; 

contatos com as energias sutis na natureza (trazendo o respeito pela terra fértil e por todos os 

seres); pensamentos e manifestações diferentes; confiança na lei de abundância universal que 

traz a fartura em todos os sentidos; perfeito controle e domínio de suas potencialidades internas; 

equilíbrio emocional; responsabilidade por seus atos e atitudes; desapego das coisas passadas; 

prática do auto-perdão, compreensão e compaixão por todos os seres e formas de vida; plena 

confiança na manifestação do Cristo interno; alegria constante incentivando os seres a 

caminharem por si mesmos e quebrando, assim os laços de dependência. 

Se você já vive desta forma está dentro da quarta dimensão. Caso contrário, está na tentativa de 

penetrar nela. Não desanime, você é capaz, esteja pronto para fechar as portas do passado, 

reconhecendo o que precisa ser trabalhado dentro de você. Para penetrar nessa 

dimensionalidade, o primeiro passo é aceitar aquilo que se é mesmo que ainda pulsem 

sentimentos de vibrações inferiores. Tudo é divino e sagrado; se não há conflitos, jamais se pode 

chegar à harmonia. "Não se vai ao belo se não se passa pelo feio!". 

No silêncio de seu interior, você pode encontrar a nossa presença e todas as respostas que 

procura. Vença o medo, envolvendo-se na luz do Cristo. Meditação para elevação vibratória - 

Vibre agora imaginando um cristal irradiante em meio a uma cascata de luz. Penetre nele, vá ao 

centro e aconchegue-se calmamente dentro de uma flor de Lis, toda branca. Nela está a chave do 

Portal que conduz todos os seres à evolução da alma. Sinta o perfume, deixe-se envolver pelo 

aroma que suavemente aciona suas percepções. Entregue-se a essa luz branca na chama viva do 

Santuário de Lis. Alcance todo seu potencial vibratório, abra-se em amor por você mesmo e 

sentirá uma suave presença que vai plasmando aos poucos a energia feminina do Cristo do novo 

tempo. É a Mãe do Mundo, o Grande Ser que paira agora sobre todo este local de luz. É 

envolvente, terna, muito suave. Dedique especial atenção agora para o sentimento do perdão que 

tudo regenera e alcance a misericórdia divina. Deixe-se ficar assim o tempo necessário ao seu 

realinhamento. Você está penetrando na zona intermediária agora. Acione esta força com fé, 

coragem e esperança. 
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MENSAGEM DE ASHTAR SHERAN  

Dos centros de operação da Confederação Intergaláctica na estratosfera do planeta Terra, Eu, 
comandante Ashtar Sheran, saúdo-os com o raio de luz da comunhão planetária e da 

fraternidade. 
 

Amados irmãos e irmãs da Luz Cósmica Fraternal 
 
É um prazer estar com vocês e escrever neste momento através desta retransmissão cósmica do 

Comando de Luz porque queremos falar a vocês sobre o processo de seu salto terrestre 
planetário. Nosso objetivo com estas comunicações é de informá-los do processo que está 
ocorrendo no momento presente e no futuro para torná-los conscientes dele, de forma que 

possam participar do projeto. Através de nossos colaboradores extraterrestres ou emissários que 
temos em seu planeta, nós estamos tornando estas informações e etapas para a ação disponíveis 
para que possam unir forças de diferentes partes geográficas do planeta e criar um cinturão 

homogêneo, potente e compacto de energia e luz. Todos vocês, independentemente do seu nível 
ou local geográfico, podem, se assim o desejarem, aderir a este fraterno esforço planetário-
cósmico de modo que os novos tempos possam ser definidos como uma realidade inescapável e 

tangível. 
 
Todos sabem que uma avalanche de forte radiação cósmica está impactando a Terra e que nós 

somos os filtros cósmicos que os transmutam e amaciam para que possam atingir todo o planeta 
com a reestruturação suficiente e com carga de renovação vibratória. Todos e cada um de vocês 

que, de alguma forma, já estão conscientes deste fato e sentem o apelo de colaboração, têm 
agora a grande oportunidade de fazê-lo. Cada um de vocês é como um grande catalisador que, 
consciente ou inconscientemente, está a contribuir para harmonizar ou desarmonizar a frequência 

vibratória do planeta. É por isso que pedimos para serem conscientes do fato, de modo que 
possam usar suas energias de forma harmoniosa e em sintonia com a Terra e com os centros de 
transmutação de energia ou de naves espaciais por simples solicitação. 

 
Muitos de vocês já estão começando a experimentar a intensidade e ativação vibratória que a 
Terra está passando e sua sensibilidade espiritual e energética está impulsionando-os a 

sintonizarem e se harmonizarem com as novas mudanças que estão florescendo. No passado, 
transmitimos uma série de informações que tinha um caráter de alerta vermelho, produto de 
como as coisas estavam se desenvolvendo politicamente em seu planeta. No entanto, estar 

consciente do fato de que o ser humano, bem como todos os seres do Universo, tem o livre 
arbítrio para usar correta ou incorretamente, foi uma grande e agradável surpresa para nós 
descobrirmos que estes eventos, que pareciam inexoráveis, haviam sido modificados. Estamos 

sempre conscientes do fator ―livre arbítrio‖ e costumamos traçar uma série de vetores de tempo e 
coordenadas de energia que, geralmente, indicam os pontos de saturação ou o impacto da 
trajetória humana em suas três dimensões de espaço-tempo. Estamos sempre em alerta 

inspecionando e fiscalizando diversos eventos políticos, os acordos, a estratégia militar e 
econômica de seus governos. Conhecemos a susceptibilidade de uma escolha errada quando se 

trata de interesses políticos e econômicos internacionais. É por isso que, mais do que nunca, os 
nossos comandos de observação, acompanhamento e controle psíquico de determinados grupos 
políticos e estatísticos estão sempre muito ativos e alertas. 
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Recentemente, tem havido certos eventos sombrios em seu planeta que, de alguma forma, 

contribuíram para modificar a atitude de influência e manipulação das massas por parte de alguns 
governos do planeta. 

 
Neste momento, a coisa mais importante é que cada um de vocês, como um bastão poderoso da 
força de luz cósmica, deve apoiar logisticamente o nosso trabalho de ativação, reajuste, 

transmutação, sintonia e impacto da radiação cósmica que vem do cinturão de fótons da zona 
gravitacional da Galáxia pela qual seu planeta está passando. 
 

É por isso que estamos instigando todos os trabalhadores da luz do planeta Terra a se juntarem 
na criação de uma frente comum de ativação dessas poderosas energias que vêm de Antares, 
Órion, Plêiades, Sírius e Alpha Centauro. Somos como que repositórios destas radiações 

poderosas e vocês devem agir como catalisadores conscientes para que o reajuste, a absorção e 
a integração na Terra possam ser menos nocivos e tão harmoniosos quanto possível. Já demos o 
máximo de informações no que diz respeito aos tempos novos que estão florescendo e todos eles 

têm um objetivo comum: torná-los conscientes e sensíveis à entrada de uma nova fase cósmica 
da evolução sem precedentes que marcará a história do seu planeta e do Sistema Solar. 
 

A hierarquia espiritual do Universo tem desenvolvido diversos programas de ativação da nova 
estrutura planetária aquariana da Terra e vocês todos podem pertencer a esses novos projetos 
em desenvolvimento, se assim o desejarem. Alguns de vocês, já inconscientemente, estão sendo 

treinados em nossos retiros etéricos, cidades e naves espaciais criadas para esse fim. Alguns de 
vocês já têm reminiscências ou uma suspeita disto e outros ainda estão inconscientes. No 

entanto, quando chegar a hora, cada um de vocês será convocado para que, sob a nossa 
orientação e proteção, vocês possam ser ativados. 
 

É importante que vocês se tornem cientes e conscientes da importância do seu nível de 
preparação espiritual, porque o futuro da corrida aquariana e da Nova Terra depende disto. É por 
isso que afirmamos que a sua disciplina pessoal diária e prática espiritual constante devem ser 

uma prioridade em suas vidas. Todo o resto é secundário porque, neste momento, a Terra precisa 
e a Hierarquia Espiritual quer seres que sejam capazes de integrar e transmitir os novos códigos 
vibratórios e os valores de Aquário deste terceiro milênio. 

 
Cada um de vocês é um ponto de força e luz em potencial que, dependendo de sua entrega, 
sinceridade, honestidade e espírito de serviço incondicional, será orientado para realizar funções 

específicas. 
 
A sintonia do corpo de luz com a nova frequência de impacto cósmico é o programa planejado 

pela Grande Hierarquia Universal para o seu planeta há muitos anos atrás e que agora finalmente 
está sendo implementado. Seus corpos inferiores estão sendo submetidos a uma remodelação 

vibratória, o que vai afetar a sua consciência espiritual e cósmica na vida completamente. É por 
isso que estamos a lhes dar todos os tipos de medidas, de modo que vocês possam 
conscientemente ativar o seu Corpo de Luz. Estamos chegando a um ponto, em sua trajetória 

evolutiva planetária e humana, onde nós temos de considerar o quão longe vocês, que sempre 
tiveram noção e esperaram por este momento, estão dispostos a assumir um papel de liderança e 
ser responsável para a posição. 
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Neste momento, e mais do que nunca, precisamos de uma ação coordenada, de espírito de 

serviço e de compreensão total definitiva do que o processo de evolução pelo qual vocês 
atravessam significa. Vocês têm confrontado a sua realidade e o processo que, durante os ciclos 

de evolução, vocês têm acumulado de modo que agora podem, finalmente, decidir dar o grande 
salto ou ser deixado para trás em apuros. O Grande Conselho de Regentes Cósmicos está cada 
vez mais fazendo uma avaliação exaustiva das possibilidades que a raça humana tem de 

sintonizar e aderir a este grande acontecimento inexorável de Transformação Cósmica. 
 
Estes não são tempos para hesitar nem se dar ao luxo de ter medo do que pode acontecer no 

futuro porque, no final, vocês são aqueles que têm o papel de liderança na cena e os que estão 
dirigindo. Estamos apenas observando nos bastidores e, claro, esporadicamente participando 
indiretamente a maioria do tempo, à medida que cada um de vocês tem o poder de ser um 

grande gerador e catalisador de vibração de luz harmoniosa e fraterna planetária. 
 
Todos vocês que estão no planeta, neste momento da evolução humana, estão aqui por diversas 

razões, mas o fato é que todos vocês já pediram para estar aqui para participar deste momento 
especial. 
 

Bem, agora, chegou o momento e, com a autoridade investida em mim pela Hierarquia Espiritual 
e pela Galáxia e seus representantes planetários cósmicos, eu digo que você deve entrar na linha. 
Obviamente, você pode sempre recusar a oferta, mas podemos garantir que, se você participar, o 

seu peso cármico será acelerado, anulado e transmutado, o que em circunstâncias normais, 
levaria vários ciclos de evolução. Esta é a grande prebenda e oferta que a hierarquia espiritual 

está oferecendo a você e posso lhe assegurar que você não vai nos decepcionar e não vamos 
deixá-lo afrouxar. 
 

Chegou o momento de agir e deixar para trás todo o egoísmo, a inveja, o ressentimento, o 
dogmatismo, a discórdia, diferenças ideológicas e religiosas para dar um impulso ao novo projeto 
planetário que foi planejado e projetado para vocês em esferas mais altas. Vocês podem se 

considerar felizes por estarem neste AQUI E AGORA, porque o grande show apenas começou e 
nós, seus irmãos, estamos ansiosos para ver como os novos valores espirituais aquarianos, pelos 
quais vocês têm lutado durante vidas, manifestam-se. Estes são tempos de otimismo e 

positivismo porque a negatividade agora está em segundo lugar, não é o fator dominante como 
tinha sido até recentemente. 
 

Todos e cada um de vocês recebem a graça divina que o Pai Infinito está enviando, 
indiscriminadamente, nestes novos tempos para que seus corações possam brilhar com a luz 
original do amor, sabedoria, harmonia e paz. Todos estes valores espirituais são a essência 

intrínseca do ser espiritual e, como tal, sempre anseia e pretende colocá-las em prática sabendo 
que desta maneira o Criador Infinito vai espalhar Sua Graça Incondicional do infinito amor, 

compreensão e compaixão no coração do Eu espiritual. 
 
Lembramos, mais uma vez, de que as nossas naves espaciais e comandos de patrulha estão 

sempre em alerta e nossas equipes de ativação planetária estão eficientemente trabalhando de 
uma forma coordenada para que o Éden ou Paraíso Terrestre possa retornar mais uma vez com 
todo o seu esplendor e magnificência absoluta. A contagem decrescente já começou e nada nem 

ninguém pode parar o que foi sancionado pelo Reino mais elevado de Luz Cósmica. Os Pais 
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Sagrados do Universo deram a sua bênção especial e os acordos planetários têm sido combinados 

sem possibilidade de serem revogados. 
 

Os portões do Grande Conselho Cósmico foram abertos; o seu veredicto, proclamado, e a ordem 
dada de restituição, renovação e implantação dos valores aquarianos crísticos. Todas as grandes 
irmandades espirituais da Galáxia e do Universo têm sido convocadas para o grande evento que 

está ocorrendo no seu planeta dentro do quadrante da Galáxia que supervisionamos. As 
trombetas dos mundos da Lei e Justiça Cósmica começaram a soar com grande clamor, jubileu, 
harmonia e felicidade. Amados irmãos e irmãs do Cosmos, a hora mais crucial e esperada chegou, 

em que as legiões angélicas do Poder Divino incontestável vão surgir com força, vitória e amor no 
novo cenário planetário. Milhões de seres cósmicos estão desdobrando o seu poder de modo que 
a nova transição vibratória seja um sucesso e assim será! 

 
A única coisa que me resta dizer em nome dos Patriarcas Espirituais do Universo é que vocês 
estão todos convidados a participar e que todos vocês são conhecidos e amados por todos nós. 

Sabemos perfeitamente quem são e, quando chegar a hora, vamos demonstrá-lo porque foi 
estabelecido como tal, e o UM SEM COMEÇO depositou todo o seu amor, compaixão e 
compreensão em você. Nós somos simples instrumentos que expressam o seu poder criativo e 

força harmoniosa da compressão espiritual-energética e, como tal, servimos como um todo 
unificado nos mundos de retificação que compõem a máquina cósmica. 
 

Sem mais, eu me despeço, seu amigo e irmão do Universo, o Comandante Ashtar Sheran e 
ofereço os cumprimentos de todos os membros da Confederação Intergaláctica da Nave Olympia. 
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A GENÉTICA E A HEREDITARIEDADE  

 
 

Homens Terra, honrado estou de poder vir ao vosso encontro e, através de um esforço conjunto 

entre todos os seres extra esfera poder estar agora falando-vos, tentando tocar o vosso coração 
para o caminho da Luz, da Verdade e do Amor. Aqui vos fala o Comandante Ashtar Sheran. 

Espero encontrá-los em paz e harmonia. Venho por meio deste comunicante trazer-vos a luz do 
Pai, o equilíbrio e a força necessária para que todos os empecilhos sejam removidos e o caminho 
da luz lhes seja aberto. 

 
Queridos irmãos, é com profundo amor que venho ao vosso encontro; espero que todos estejam 
imbuídos de paz, amor e que a felicidade os encontre, e o cumprimento de suas tarefas seja 

alcançado. Vemos com grande orgulho que este Comando, cuja missão principal era a 
energização da Cidade Preservada, tem encontrado êxito em suas empresas e seu contato com os 
humanos finalmente se estabeleceu. Todos do Comando Ashtar estamos felizes com a vitória de 

nosso irmão e auxiliar Shehlu, e com o êxito encontrado por todos que se uniram neste esforço 
de amor e abnegação. 
 

Irmãos humanos, quando será de vosso verdadeiro desejo estar entre nós? O desejo verdadeiro 
não se faz da vontade, do anseio de olhos que fazem lembrar o dos recém-nascidos, para os 
quais tudo é novidade, tudo é diferença. Faz-se, antes, do coração aberto para nova luz e nova 

consciência, à espera de encontrar para si e para seu semelhante o equilíbrio, a harmonia e o 
contato permanente com o Absoluto. 
 

A Força Incriada que rege o universo está em todas as criaturas, mas pode apenas despertar e 
agir plenamente naqueles que a aceitam e compreendem. Aceitar e compreender não parte do 

raciocínio humano, mas da energia que em seu subconsciente faz-se firme e prevalece. Esta 
energia recebe o nome no planeta Terra de Amor. O amor é o moto contínuo, a mola propulsora 
das criaturas humanas, só ela moverá, só ela levará o homem ao seu cumprimento, ao 

cumprimento cabal de sua missão. O DNA espiritual e material humano só desenvolvem-se por 
meio do Amor, por meio da busca, não da competição em si, mas da cooperação, da 
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miscigenação, da evolução. A verdadeira evolução não é uma progressão numérica que encha 

suas tábuas de cálculo. A progressão é, antes de tudo, o aprimoramento individual e coletivo das 
criaturas, estejam dispostas em raças ou dispostas em grupos. Esta progressão será alcançada 

mais cedo por aqueles que mais cedo se abrirem à Luz e ao Amor, e que antes de partirem para 
auto-seleção, partam para a busca do outro, para que não apenas por dentro se aprimorem, mas 
aprimorem também ao outro, e assim conquistem o patamar evolutivo intrínseco e extrínseco em 

paridade e equivalência. 
 
Irmão humanos, temos visto vossas preocupações e alertamos para que suas buscas não sejam 

vãs, nem careçam de sentido ou coerência. Procurem, antes, o bem-estar do próximo, levem sua 
ciência no rumo da igualdade, utilizem seu saber para auxiliar seus irmãos. O homem une-se ao 
Cosmo, ao seu Superior interno, a partir do momento que cria. Mas só concretiza seu Ser 

Superior interno a partir do momento em que partilha. 
 
O partilhar humano sempre parte da premissa de partilhar aquilo que possui fora de si. Ora, tão 

grande é o homem, tão grande é o equipamento que possui, tão poderosa é a máquina em que 
mora, por que não partilhar de si para o outro? Todos possuem coração, todos possuem 
membros, todos possuem olhos, todos possuem o dom da palavra. Utilizá-los para si, como mera 

comunicação, sentido, locomoção é uma forma de egoísmo. Pode-se dedicar a todas as criaturas, 
pode-se dedicar ao outro, até mesmo sua última morada, a casa corpórea que lhe serve de abrigo 
neste mundo. O serviço do outro não se faz apenas do emprego do esforço, mas do emprego do 

intelecto e sobretudo no emprego do coração na busca do amor, da equidade da justiça, da 
retidão, da verdade, da doação, do altruísmo profundo, que não implica em sacrifícios vãos, mas 

em oferecimento verdadeiro e sincero. 
 
Queridos irmãos, estando convosco, quero satisfazê-los nas dúvidas; responder-lhes-ei quaisquer 

perguntas que fizerem. A pedido de um médico, solicito que nos fale sobre genética e 
hereditariedade, do ponto de vista espiritual, que complementem o saber científico de que é 
possuidor. 

 
R.: A ciência da Terra tem estudado os genes e a sua composição físico-química, e a observação 
de dados relativos à composição de suas moléculas, os denominados DNA e RNA, formam 

conjuntos diversos em hélices pares com troncos derivados de formas geométricas; assim o DNA 
e RNA são microcosmos de formas geométricas encontradas no planeta Terra. Entretanto a 
hereditariedade não pode ser confirmada através do estudo simples de moléculas, que são 

criadas a partir de compostos que estão na natureza dispersos. Ora, uma molécula é uma 
molécula e pode haver moléculas iguais em qualquer região do Universo. 
 

Assim, porque determinada molécula dentro de um DNA guarda determinada informação e por 
que determinados grupos de moléculas nenhuma informação reservam? É simples. O DNA 

material mora em cada célula para servir-lhe de programação em seus trabalhos como 
organismo, para o conjunto daquilo a que se propõe realizar, o corpo, o DNA espiritual guarda 
dentro de si ordens para este próprio grupo de DNA material, para torná-lo útil e funcional e, ao 

mesmo tempo, para garantir-lhe permanência através dos tempos.  
 
Quando há a criação de uma nova criatura humana, seu DNA espiritual vem da 

mônada que deverá habitar aquele corpo.  
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A partir do momento em que há a acoplagem da mônada ao corpo, o DNA material já realizou 

todo o seu trabalho, que passará apenas à manutenção e controle das funções vitais do corpo 
físico. Caberá ao DNA espiritual definir determinados aspectos que são relativos à aparência, 

relativos à mentalidade, relativos às reações da criatura a materiais de composição química, 
relativos igualmente aos seus caracteres pessoais. Eles podem ser encontrados nos genes 
materiais, devido a esta interação que ocorre no seio íntimo da célula por afinidade elétrica, por 

afinidade de partículas mais sutis, ainda não detectadas pelo homem. Assim sendo, o DNA 
espiritual definirá o que vai no âmago da criatura e, ao mesmo tempo, definirá os padrões de 
comportamento de todas as células, seus respectivos genes. Cada grupo de cromossomos 

humanos tem uma determinada função. O DNA espiritual também possui seu grupo de 
cromossomos, também possui o seu grupo de moléculas que marcam determinados fatores que 
se tornarão latentes ou patentes na criatura. 

 
Assim sendo, cada parte do DNA espiritual corresponderá a uma parte do DNA estrutural material. 
Esta afinidade proverá a criatura durante o decorrer de sua existência. Após o desligamento, essa 

criatura poderá transmigrar para outro corpo e este DNA espiritual poderá ser comutado para 
reservar as características de hereditariedade. Assim, o DNA material reservará dentro de si as 
características do corpo material, e o espiritual as características do corpo espiritual. Ambos 

unidos, gerará uma nova criatura que casará em si ambas as características e ao mesmo tempo, 
possuirá uma nova característica. Esta prevalecerá no DNA espiritual, mas deixará sua marca no 
DNA material, criando um novo grupo, uma nova ligação que poderá ser no futuro uma nova 

folha no DNA material. 
 

De que forma poderíamos explicar o fato de seres de origens diferentes se unirem e se tornarem 
pais e filhos, e adquirirem semelhança na psique e fisicamente? 
 

R.: O corpo físico e a psique possuem responsabilidade relegado 75% ao DNA material. Assim, 
funcionamento cerebral, hormonal e de determinadas outras funções glandulares são 
semelhantes devido à semelhança do corpo material. Um corpo material é sempre realizado a 

partir do conúbio de dois corpos materiais. Assim sendo, guardará características destes corpos, 
trará consigo suas características, mas elas estarão adormecidas até o momento em que o DNA 
espiritual poderá aflorar e encampar o DNA material. 

 
Poderíamos dizer que este momento de acoplamento é o que chamamos aqui na Terra de 
iniciações? 

 
R.: Dentro do projeto Terra o encampamento do DNA espiritual sobre o material tende a ir ainda 
mais longe, numa alteração total e completa da estrutura celular e química das criaturas. 

 
Durante os trabalhos exercidos neste último mês tem ficado muito forte a necessidade de 

equilibrarmos as nossas polaridades, sem o qual não poderíamos nos ligar ao nosso Eu Superior. 
Gostaria que confirmassem ou não isto, e de que forma podemos transmitir essa necessidade. O 
próprio Mestre Jesus já havia citado que o planeta só poderia concluir sua trajetória de forma 

gloriosa se conseguíssemos este equilíbrio. 
 
R.: De fato, o equilíbrio se faz necessário a partir do momento em que o homem, em sua 

condição mental tem posto ambas as partes que o geraram em conflito. A partir do momento em 
que há um conflito há um desequilíbrio. Pois os conflitos, os litígios humanos tendem sempre a 
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gerar um vitorioso e assim um derrotado. Vitorioso e derrotado fazem parte de um mesmo ciclo; 

assim sendo, este ciclo tende apenas a retardar processos. Quando ambos caminham em 
paridade, o processo não pode ser retardado. A união de ambos gerará uma nova coisa. Em 

outras palavras, o equilíbrio entre o masculino e o feminino permitirá ao homem uma caminhada 
livre e sem empecilhos. Pois se não houver gritos maiores de seus instintos, poderá ouvir a si 
mesmo dentro do seu coração e dentro de sua mente. Partindo para um princípio fisiológico o 

corpo humano é comandado por diversas descargas hormonais que geram seus estados de fúria, 
de calma, extrema sensibilidade, irritabilidade, hipersensibilidade e outros. Todos esses sintomas 
são gerados pelo desequilíbrio. A partir do momento em que há o equilíbrio, a glândula hipófise 

pode liberar novas substâncias que poderão ocasionar a expansão da consciência, pois o 
equilíbrio permitirá que o cérebro, recebendo novas substâncias, tenha calma o suficiente para 
que uma análise segura seja realizada, sem a premência de nenhum gênero de paixão, 

ocasionada pelas descargas hormonais. 
 
Estaria essa indicação ligada ao preparo para nos tornamos seres andróginos no futuro? 

 
R.: Sim, pois a partir do momento em que há o equilíbrio, ambas as partes tendem tornarem-se 
obsoletas, desde que haja tempo suficiente para que o DNA e o RNA material cumpram o seu 

desígnio. Afinal o DNA espiritual não traz restrições ou marcações com respeito a sexo. 
Gostaria de saber como vocês veem o advento do RNA do vírus da AIDS no planeta. Seriam eles 
uma criação de experiências genéticas feitas nos Estados Unidos ou, de fato, fruto de miasmas 

por causa das disfunções mentais humanas? É o que você propõe, sobre a Terra receber a cura e 
dizimar completamente os vírus dentro dos gânglios linfáticos ou onde eles se encontrem agora? 

 
R.: Se o mental humano progredir fortalecendo este vírus, ele provavelmente sofrerá ainda mais 
14 mutações, até chegar ao seu ponto de perfeição, assim como o vírus da chamada gripe 

conseguiu. O vírus denominado AIDS é mais velho que este continente em que nos encontramos, 
mas assumiu uma forma inofensiva e caminhava até mesmo dentro do homem sem causar-lhe 
dano. A sua transformação ocorreu pela ação mental humana e também devido à colonização e 

crescimento desenfreado das civilizações, suas cidades, através também do mau uso de seus 
dons terrenos, relativos à dádiva sexual das criaturas. A partir deste momento a energia miásmica 
gerada começou a aperfeiçoar-se dentro do vírus determinado que, recebendo a energia, 

alimentou-se dela e ganhou força. Ao entrar de novo em contato com o corpo humano, encontrou 
forças para ali alojar-se e descobrir os segredos de todo o genoma na constituição celular 
humana, podendo caminhar livremente dentro do corpo, realizar as mutações necessárias, até 

tornar-se nocivo. 
 
A partir deste momento começaram as primeiras mortes. Organismos infectados por este vírus 

podem ser encontrados até o ano 1.000 desta atual era. Entretanto, este vírus podia estar 
adormecido dentro do corpo e não realizava contagens. Esteve apenas adormecido dentro de 

uma determinada criatura. A partir do momento em que a energia miásmica foi despertada ele 
adquiriu força, transmutou-se e começou a dizimar as criaturas humanas. A cura deste vírus 
reside na ação mental e sobretudo no estudo para impedir que novas mutações ocorram no DNA 

interno deste vírus. Ele adquiriu capacidades que estão no seu corpo sutil, mas que podem ser 
decifrados pelo intelecto humano através de seus meios materiais. 
A cura que você fala vem através de uma medicação, de uma erva, ou através de algum trabalho 

espiritual? 
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R.: Todas as coisas mencionadas terão seu papel, mas sobretudo o estudo da Botânica dá grande 

expressão da cura para este mal. 
Todo perigo da doença denominada AIDS está na mutação do vírus. O vírus que infecta o corpo 

de uma determinada criatura é totalmente diferente do vírus que infecta o corpo de uma criatura 
semelhante da mesma idade e mesma compleição física e de mesmo estado de saúde. Cada 
corpo encontra um vírus com uma particularidade, assim, é praticamente impossível ao homem 

catalogar todas as variedades de vírus existentes. Uma dessas variedades será rapidamente 
catalogada pela sua fragilidade. A partir dela poderá se encontrar a cura através de material 
sintético. 

 
O ipê roxo é conhecido pelas propriedades para cura de AIDS. Pode nos dizer algo? 
 

R.: As propriedades desta erva já foram mais intensas, porque os homens nativos realizavam 
ação mental para favorecer as virtudes de suas ervas. Os homens atuais desacreditam da força 
dos vegetais. Os vegetais são seres sensíveis e, ao contrário do que se pensa, reagem à ação 

mental humana. Quanto mais o homem abdica de sua relação com os vegetais, mais os vegetais 
abdicam de sua relação com os homens. 
 

Esta erva tem sim poder relativo ao expurgo do vírus; entretanto, apenas algumas variedades 
podem sofrer baixas, algumas não sofrerão nenhuma baixa e outras encontrarão na presença da 
erva um auxílio ao seu trabalho. Como é impossível ao homem detectar, o uso deve ser 

parcimonioso, cauteloso e sobretudo com estudo radiestésico da criatura a ser medicada. 
 

Em que pode ajudar na nossa expansão da consciência a não alimentação? 
 
R.: Os homens ainda sequer compreendem a natureza de seus alimentos e já pretendem 

abandonar o seu uso. Para expandir a consciência a criatura precisa sobretudo de um desejo 
profundo e intenso de encontrar a si e reconhecer em si a Verdade e, a partir desta verdade, 
buscar a verdade maior. Abdicar da alimentação tem efeitos positivos e ao mesmo tempo efeitos 

negativos. 
 
A criatura humana que abdica de alimentação física perde a oportunidade de inteirar-

se com o universo vegetal, perde a possibilidade de estar inteirando-se com o 
universo mineral e perde a possibilidade de estar se inteirando com sua mãe. Apenas 
terá a partir daí um suporte onde colocar seus pés e uma quantidade de gases para 

manter-se viva. O resto da energia, a pessoa viverá diretamente de sua estrela, nada 
mais devendo à sua mãe. Se o homem não apegar-se à sua mãe, acreditando que sua 
ciência pode levá-lo adiante, certamente que sua mãe terminará por abandoná-lo; e o 

homem está unido ao seu planeta por um cordão umbilical: jamais, por mais que 
queira ausentar-se, poderá afastar-se totalmente dele, assim como nós, por mais que 

viajemos por todas as regiões do Universo conhecido, não podemos jamais voltar as 
costas para nossa estrela e para nosso solo. 
 

Após o homem ter descoberto a imortalidade enquanto espírito, vem ele agora perseguindo a 
imortalidade em corpo físico. Eu havia pensado que esta forma de viver de luz, seria a maneira de 
manter a imortalidade do corpo físico. Como isso poderia se processar na entrada dessa nova era 

de ouro, a imortalidade do homem em ambos aspectos? 
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R.: Eu, Ashtar Sheran, não me alimento de materiais sólidos, mas isto é comum à 
nossa raça. Poucos de nós desfrutam do alimento sólido. A não ser em suas incursões 
aos planetas, como cortesia, aos mundos que os recebem lá, hospitaleiramente. 
Entretanto somos mortais. O homem não precisa de imortalidade, pelo contrário, 
precisa de longo período de vida em seus corpos, precisa prolongar a existência em 
seus corpos, mas precisa, sobretudo, compreender o seu derredor e o seu interior. 
Para isso precisa de tempo, mas não precisa da eternidade. Se tiver a eternidade nas 
mãos, corre o risco de se acomodar, de aceitar as coisas como são, ou como parecem 
ser. O homem só avança a partir do momento que encontra obstáculos; isto sofrerá 
distorções, mas certamente não mudará com a passagem do homem. 
 
As criaturas de Santa Catarina foram orientadas a treinar a prática de teleplastia, pois seria 

necessário o domínio em futuro próximo. Tem algo a nos dizer sobre isso? 
 
R.: Me parece exigência demasiada, pedir a homens que sequer conhecem a natureza de seu 

Deus, para que passem a criar e precipitar como Ele faria. Mas acredito que o exercício da 
teleplastia venha a ser útil, sobretudo se utilizada para o amor e o auxílio do próximo.  

Doenças que moram no âmago das criaturas podem ser reduzidas e 

retiradas, sem uma única incisão. A fome que martiriza uma criatura pode 
ser saciada, sem um único grão de alimento sólido. A dor que punge a 

carne de uma criatura pode ser aliviada sem uma única gota de ungüento.  
 
Mas, será que o homem fará este uso? Um exercício para a criação da teleplastia 

pode ser utilizado quando as criaturas sentem muita fome. Porque a palavra fome traz consigo a 
palavra desejo. Fome é o desejo de alimentar-se. Quando uma criatura sentir muita fome e não 

encontrar nenhuma possibilidade de alimentar-se deve canalizar toda a energia restante a gerar 
dentro de si próprio uma fagulha de energia que criará o alimento. 
 

Deve mentalizar o manah; a palavra manah encontra compreensão? 
 
Sim. [alimento mencionado na Bíblia] 

 
R.: As criaturas daquele tempo remoto foram alimentadas por uma fagulha de energia que 
solidificada, retirou daquela região desértica diversos gêneros de açúcares, eletrizando-os, 

solidificando-os. Se a prática da visualização for associada à utilização da nuvem criativa, que um 
dos Mestres da Grande Fraternidade [Saint Gemain] tem trazido à luz para os olhos do homem, 

certamente surtirá resultado positivo. Caso a criatura não puder visualizar a materialização deve 
direcionar ambas as mãos para seu estômago e levar para lá toda energia que encontrar. É 
possível que tenha neste momento determinadas visões. Algumas criaturas que catalogamos 

veem seres que denominam anjos com cornucópias enchendo sua boca de alimento, que 
imediatamente se desfaz. É apenas uma alucinação gerada pela sobrecarga elétrica de seu 
cérebro; a eletrização corporal é bastante violenta, mas o resultado é positivo. A criatura 

encontrará energia e poderá partir em busca de alimento. Apenas aconselhamos que não 
substitua o alimento sólido por este alimento, porque só funcionará enquanto houver 50% mais 1 
de energia dentro das reservas básicas. A partir do momento que esta média for reduzida ele não 
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surtirá mais efeito de nenhuma espécie, além do que, sob estas condições o corpo humano da 

terra estará fadado à morte. Espero que esteja entendido para que não haja transtornos. 
 

Entre os homens uma grande dificuldade o fato de não poderem precipitar seus filhos. Eles não 
nascem com toda informação necessária, nem nascem com os genes que controlam sua 
personalidade. Teu emocional tem encontrado discrepâncias e distorções desde a tua juventude. 

O emocional é responsável por muitas distorções dentro dos olhos. O caso deste comunicante é o 
caso de algumas outras pessoas aqui presentes que ainda não descobriram que possuem 
distorções na visão. Até mesmo porque é muito raro encontrar na face da esfera Terra uma 

criatura humana que tenha visão absolutamente perfeita. Até mesmo porque os homens veem 
uma gama de cores e captam uma gama de radiações tão reduzida, que é impossível para ele 
definir o que seja realmente uma visão perfeita. Mas não quero ser dispersivo. A busca do Amor 

trará o equilíbrio, mas eu creio que um tratamento de cromoterapia poderá realizar 
melhoras. A aromaterapia também pode auxiliar.  
 

Acredito pessoalmente que a busca pelo amor que tanto a tem motivado 
talvez - com o pedido sincero de perdão da palavra - tenha sofrido 
distorção. O amor pode sim mudar todo o universo, mas o amor que pode 
realizar todo este milagre é um amor tão pequeno, tão insignificante para 
as dimensões do homem que ele sequer olha para ele. O amor chama, o 
amor energia, o amor poder são concepções humanas, o amor incriável, o 
amor por princípio, o amor próprio é o amor cósmico. Uma célula que não 
tem forma, um princípio que age sem agir. O eco da criação do universo 
está neste amor e a realização do que se denomina Deus está igualmente 
nele. Este amor está dentro de cada uma das tuas células. Está dentro de 
cada ato que praticas, mas não consegue morar dentro da tua mente, 
como realidade absoluta. Volta-te para ti mesmo e olhe dentro do teu 
coração. Para que buscar na distância o que já encontraste. O amor que 
pode mudar o mundo já te pertence. Dá-lo é algo que tem feito, servir é 
algo que tem feito, certificar-se de que é verdadeiro, que é útil, que é 
santo o teu trabalho é o que te faltava. Se essas palavras encontram eco 
em teu coração sinto-me muito vitorioso e feliz por ter conseguido 
realizar este contato neste momento. 
 
Eu sinto neste momento do meu processo, que o meu lugar físico não é mais aqui em 

São Paulo. Gostaria que o senhor me orientasse dentro disso a respeito da minha 
função dentro do Projeto Terra. 

 
R.: Para este momento deves buscar o equilíbrio pessoal. Mas este mundo ainda será teu lar por 

um período de tempo, para os terráqueos, longo, para nós, ínfimo. O que ocorre agora é 

uma transição e o amadurecimento do teu coma original foi em relação ao 
teu hospedeiro humano. Isto ocorre em ciclos concêntricos de sete (7), vinte e um (21) e 

de vinte e oito (28) anos em determinadas criaturas extra-estelares. Nestes momentos elas 

devem buscar recolhimento e meditar para que não se desequilibrem. Sua pretensão de se 
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retirar do grande centro pode vir a ser útil, mas ao mesmo tempo não 

busque a egoística posição do isolamento, pois isto te privaria da tua 
tarefa. Cada minuto que usas na realização da tua tarefa, é um minuto a 

mais que ganhas de felicidade neste mundo e de possibilidade de 
descansar no teu mundo de origem. 

 
Poderia explicar melhor o processo de ―coma‖? 
 

R.: Chama-se ‗coma‘ a criatura entrante, porque ela atinge diversos estados de casulo durante 
sua existência dentro do hospedeiro humano. A partir de um determinado momento ela 
desvencilha-se de umas das auréolas que a protegia, e adquire maiores informações e maior 

capacidade de ação. Depois, esta quantidade de informação chega à exaustão, devido ao máximo 
uso. E aí há uma nova ruptura e um novo reencontro. E, assim, vai se recuperando a consciência, 
o conhecimento, até que se torne novamente um ser estelar, até que se livre de toda a 

contaminação humana, para que possa retornar ao seu lugar de origem ou ficar. Ficando, 
fica-se como Mestre, fica-se como Bodsatva, fica-se como iluminado. O 

que não significa descanso, mas sim muito trabalho. Entretanto, todas as 

criaturas que possuem comas são criaturas que estão em franco processo de evolução neste 
planeta para que tornem aos seus, cheias de conhecimentos a respeito não deste mundo e seus 

costumes e usos, mas das almas e de suas peculiaridades. Muitos mundos perderam o 
conhecimento verdadeiro de suas almas; almas em estado tão puro e tão visceral como as da 

esfera Terra são raras de se encontrar para um estudo detalhado. Acreditamos que a raça 

humana, dentro do projeto Terra, será certamente o supra-sumo do que é 
a raça humana nesta galáxia desde que, é claro, se proponha a isso. A 

raça humana tem tudo para ser uma grande raça dentre todas as 
criaturas humanas. A criatura terrena tem grande propensão ao amor, 
força e sobretudo consciência desde que a desperte e a conserve. Se os 

homens desejarem, de fato, poderão tornar-se os maiores missionários 
para a grande missão futura que é a busca das outras galáxias e, 

sobretudo, dos outros Universos. 
 
Comandante, eu gostaria primeiramente de saber a minha origem e gostaria de tirar uma dúvida 

com relação à busca do ser humano de luz. Eu vejo o ser humano procurando diversos caminhos 
para chegar até à luz e não vejo no meu ser esta procura. Me sinto muito ligado à luz sem 

precisar de subterfúgios para isso. 
 
R.: Para uma criatura cuja origem é a própria Terra, seu grau de consciência e evolução é 

bastante adiantado. Perdoe a interrupção, por favor. Tua origem é o próprio planeta Terra, tua 
mônada foi moldada dentro deste próprio planeta. Pertenceu a uma classe especial de mônadas, 
que havia sido reservada pelo Manu para este momento de transição, que têm em média a idade 

terrestre de 80.000 anos. Dentro deste quadro o que se observa é que as criaturas humanas 
criaram dentro de seus conceitos, idéias a respeito do que são trevas e luz. Dentro de nossa 
própria hierarquia, nós orianos, encontramos entre os homens seres que sentem grande aversão 

quando é mencionada a estrela de Rigel, porque uma informação chegou à Terra de que os seres 
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de Rigel são temíveis guerreiros. De fato, os seres de Rigel são dedicados à proteção e, portanto, 

são seres que têm habilidades no que se chamaria neste mundo de artes da guerra. Entretanto, a 
guerra entre Rigel e seus inimigos encontrou trégua num acordo há pelo menos 1.000 anos 

terrestres, que curiosamente não chegou aos homens. 
Permanece na rede a informação de guerreiros. 
 

E todas as criaturas que foram geridas e preparadas dentro do seio do Senhor de Todos os 
Mundos são luz. O que varia é a consciência. A consciência das criaturas as distingue, mas quem 
é o homem para distinguir as criaturas segundo a consciência, quando ele próprio procura sua 

consciência? O Mestre Sananda, O Mestre Maitreya, o Mestre Jesus, dizia: ‗tire a trava de teu 
próprio olho‘. O homem que compreende que a luz não reside em formas de hierarquia é um 
homem que compreende a verdadeira natureza do Senhor de Todos os Mundos. 

 
R.: Sim. Tua origem provém deste ponto, após tua partida deste ponto juntou-se à esquadra 
Siriana e chegou à Terra como servidora do Cristo. 

 
Queridos irmãos cuja origem é o planeta Terra: não sintam-se diminuídos pelas criaturas que de 
longe vieram e aqui estão, porque ajudar e servir é uma honra que se dá àqueles que desejam 

servir ao Criador, mas não pode existir servidor se não há aquele que necessita de auxílio, e 
aquele que necessita de auxílio existe para que possa se cumprir o ciclo do amor. Além do que, 
os homens de origem Terra, as criaturas de origem Terra são as criaturas para as quais voltamos 

nossos cuidados, e são as criaturas nas quais pusemos nossa confiança absoluta. Essas criaturas 
entrantes que estão na Terra com a missão de ajudar, sofrem conflitos devido ao contato 

conosco: correm perigos devido a este contato. Mas não são a mensagem, são os mensageiros; 
nós não estamos neste mundo como humanos. Dizemos: Vocês homens Terra são tudo para 
nós. São nosso trabalho, são os nossos irmãos, são os nossos protegidos. Nós dirigimos a todos 

os aqueles que nos dão ouvidos e a todos aqueles que não nos dão ouvidos, as nossas mãos, 
nossas bênçãos, os nossos abraços - este símbolo tão fantástico do apreço, que é praticamente 
exclusivo deste mundo. 

 
Criaturas humanas da Terra, existimos porque vocês existem. 
 

Existe no nosso planeta uma série de teorias no que diz respeito à alimentação, segundo sabores, 
as cores e uma série de princípios. Seria possível vocês nos passarem uma noção correta sobre 
alimentação? 

 
R.: Como disse anteriormente, o homem sequer conhece a natureza de seus alimentos e alguns 
têm a pretensão de abandoná-los. Quando disse isso, não foi com a intenção de criticar, foi 

apenas com a intenção de lembrar a maioria das criaturas que não são privilegiadas com a 
possibilidade de abster-se deles, de que seu alimento é sagrado, porque sua Mãe trata de provê-

los e satisfazê-los em suas necessidades. O homem, ao alimentar-se, deve fazê-lo não apenas do 
que é sólido, do que é líquido e do que é gasoso, mas do que é sutil e habita nestas coisas. Existe 
um provérbio bastante usado entre as pessoas desta federação que é "COMER PARA VIVER" . O 

importante é que a quantidade de alimento dentro do organismo não supere a capacidade que 
ele possui de absorver; e os homens sabem quando alimentaram-se mais do que deviam e 
quando alimentaram-se menos. O correto é a justa medida, não importa a dieta, importa apenas 

que a quantidade seja suficiente para que ele possa alimentar-se. Um condicionamento mental 
pode dar ao corpo humano a forma que a criatura deseja, sem necessidade de torturar-se. Para 
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aqueles que duvidam, coloquem em algum lugar que sempre vejam, uma foto daquilo que 

almejam para seus próprios corpos. Certamente, se conseguirem acondicionar seus mentais, ele 
agirá para que o corpo adquira aquela forma e, desde que não seja atrapalhado, certamente em 

um período de tempo aquela forma será alcançada. Mas, mais fácil para o homem é satisfazer-se 
com o corpo que possui e não tentar deformá-lo pelos excessos e dar-lhe forma pelas 
intervenções. Afinal, o corpo humano é uma habitação perfeita que lhe serve sempre e deve ser 

respeitado. 
 
Todos rendemos graças ao Senhor de Todos os Mundos por essa oportunidade e esperamos um 

dia vermos o homem levando adiante a luz do amor, que é como aquele luminar que se carrega 
durante as festas em que se cultua o corpo do homem: passa de homem para homem até chegar 
ao destino. O destino desse luminar é o seio do Criador. De acordo com nossos registros a 

passagem do luminar é chamada de olimpíada, festa que cultua a força do corpo físico do 
homem. O homem deveria resgatar a importância sagrada do seu corpo físico, talvez assim não o 
depredasse tanto. 

 
Eu gostaria de saber se a vocação política faz parte do meu destino? 
 

R.: Talvez o comando que venha a lhe ser dado não seja o da sociedade convencional. Talvez o 
comando que te espera seja um comando sutil para criaturas humanas que tenham compreensão 
do sutil. De nada vale arrebanhar 100.000 homens, se não se consegue guardar a sua voz dentro 

do coração de um deles que seja. Mais vale arrebanhar poucos homens humanos para que eles 
levem aos outros a verdade e a união. O Mestre Cristo ensinou isto aos homens, mas nenhuma 

palavra está dita nas escrituras a este respeito. 
 
A propósito, é interessante este verbete, pois permite a coligação dos textos e a unificação do 

pensamento. O raciocínio humano poderia ser aprimorado por um estudo detalhado de seu 
idioma. Se todos os homens estudassem o seu idioma detalhadamente, poderiam aprimorar o seu 
raciocínio. Dentro de nossos estudos observa-se que o homem fala mentalmente mais do que 

pode falar verbalmente. Se essa velocidade for aumentada, além da expansão do mental e a 
possibilidade da telepatia, há também a possibilidade de uma maior eficiência no raciocínio 
abstrato. 

 
Os homens guardam muito do que acontece nas escrituras. Talvez o homem dê caráter sagrado 
às escrituras mais do que deveria, porque as obras do Senhor de Todos os Mundos não são as 

escrituras; o homem tem por obra as escrituras, O Senhor de Todos os Mundos tem por obra o 
homem. 
 

Queridos irmãos humanos, antes de deixar meu recado final, gostaria que cada um de vocês 
tocassem o chakra central da mão deste comunicante. 

 
Gostaria de transmitir a vocês, embora com grande distorção, um pouco da energia que temos 
preparado para lançar sobre as criaturas humanas no que se chamará festas de fim de ano 

próximo (como se denomina?). O ano terrestre findará dentro de alguns meses e estaremos 
lançando sobre os homens esse gênero de energia. Quero brindá-los com uma pequena 
quantidade e ao mesmo tempo experimentar seus resultados dentro de seus campos extra-

materiais, para estar certo de seus resultados. Não é necessário temer, serão sempre positivos. 
Vocês não estão sendo cobaias. 
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Acabo de ofertar-lhes irmãos, algo que pode ser aquilo que for de vossos desejos: cura para 

vossas feridas, alívio para vossas dores, luz para as trevas que acaso queiram importuná-los, 
verdade para aqueles que a buscam, paz para aqueles que não a possuem e felicidade para 

aqueles que a esperam. 
 
Irmãos humanos, SALUT. 

 
A PAZ esteja em seus corações, a força do amor e do Criador de todos os Universos permeie sua 
alma e que tudo o que as mãos cheias de amor tocarem, floresça e dê frutos. Que o Senhor de 

Todos os Mundos abençoe seus caminhos. Se é de vosso desejo, estaremos todos nós sempre no 
espírito e na presença sempre ao lado de cada um de vocês. 
 

Nós vos agradecemos, nós vos agradecemos. 
 
Oh! Humanos, fantásticos humanos da Terra! 

 
Ashtar Sheran 
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A Transição Dimensional do Planeta Terra  

A transição planetária é um fenômeno de abrangência não somente mundial, mas também 

UNIVERSAL, que pode ser constatado por qualquer pessoa que tenha uma sensibilidade maior. 
Trata-se da elevação vibracional da Terra da terceira bio-dimensão física para a quarta dimensão. 
Neste processo de ascensão, que iniciou-se há vários anos, haverá a "separação do joio e do 

trigo", o que significa que a lei maior, a justiça maior, será feita entre os homens. Ou seja, as 
pessoas e seres ditos negativos não merecerão mais partilhar esse mundo com os seres ditos 
positivos, pois estes ao conviver com seres negativos são prejudicados em sua evolução, 

atrasando-a muito. As leis superiores providenciam, então, que os seres negativos sejam retirados 
do planeta e permaneçam no mesmo apenas aqueles cujo merecimento seja realmente válido. 
Neste grande processo haverá grandes mudanças na superfície da Terra bem como no céu. 

Ocorrerá uma grande mudança nos continentes, e as estrelas do céu estarão em posições 
diferentes, devido à verticalização do eixo terrestre. Também devido a essa verticalização do eixo, 
ocorrerão várias catástrofes que culminarão na destruição e aniquilação total desta civilização que 

vive num padrão demasiadamente destrutivo. 
 
No terceiro milênio reinará uma nova era de paz e luz, a era da evolução espiritual. As pessoas 

terão mais tempo para as artes e a filosofia, bem como poderão desenvolver uma alta tecnologia 
que com o tempo nos trará muitas surpresas. Viagens interplanetárias ocorrerão, num futuro 

talvez não muito distante, pois a humanidade da Terra terá dado então seus principais passos 
rumo à evolução espiritual, e os homens se tornarão seres iluminados. Um futuro maravilhoso se 
desenha no horizonte, mas para isso os homens terão que passar por uma grande prova, a maior 

de todos os tempos, a qual nunca houve igual. Falamos do "Juízo Final". 
 
A grande promessa de Jesus se fará cumprir, Jesus voltará e levará "para junto de si" apenas os 

seus direitistas, aqueles cujas almas desenvolveram o amor crístico existente no âmago de seus 
corações. Uma humanidade cristificada reinará no terceiro milênio, o que absolutamente não 
significa que as pessoas deverão seguir religiões e converter-se ao cristianismo ou a outras 

religiões. O termo "Cristo" é algo mais abrangente, tem um significado que está acima de 
quaisquer conceitos religiosos. O Cristo é a manifestação do amor, justiça e sabedoria. Jesus, 
portanto foi a manifestação do Cristo em pessoa, foi ele quem nos ensinou a lei das leis, a LEI DO 

AMOR INCONDICIONAL. Essa é sem dúvida a maior lei universal. Aquelas pessoas que são 
movidas internamente pelo Amor estão no caminho da evolução espiritual, pois seus corações 
estão em plena sintonia com o amor divino que Deus nos irradia. 

 
Os tempos são chegados, conforme nos diz Ashtar Sheran. Precisamos imediatamente acelerar 

nosso ritmo evolutivo, abandonando os maus costumes e buscando apenas e incondicionalmente 
a evolução espiritual. Devemos nos entregar por completo às leis superiores, ou seja, 
compreendermos quem somos e que posição ocupamos nesse UNIVERSO, perante a criação 

divina. 
 
A humanidade atual, sua auto-destruição e as consequências. 

 
Qualquer pessoa, neste mundo em que vivemos, é capaz de perceber a destruição que o homem 
causa a si mesmo. A poluição por exemplo, que é tanto física como mental, às vezes nos afeta 

demasiadamente sem que possamos perceber. Mas os grandes erros de nossa humanidade não 



COMANDO ASHTAR SHERAN & COMANDOS ESTELARES 
Informações e Orientações Gerais 

www.curaeascensao.com.br 
 
 

limitam-se tão somente ao mundo físico, ou seja, existem nos planos astrais diversos seres 

negativos e estes seres manipulam completamente o mundo físico, através de seus adeptos, 
causando inúmeros problemas à humanidade. 

 
Este mundo em que vivemos ainda está sendo controlado pelas trevas, pelos seres negativos, 
chamados de "anti-cristos". 

 
Com isso toda a humanidade sofrerá a reação desse mal causado à Terra, pois aí entra a Lei de 
Ação e Reação, a Lei de Causa e Efeito, o Carma. E como ficam as pessoas inocentes, as pessoas 

honestas e trabalhadoras? Seria justo que estas pessoas sofressem as consequências de um erro 
coletivo da maioria das pessoas, mas que não inclui as suas próprias individualidades? Por isso 
será feita a justiça sobre a Terra, e todos terão o resultado de suas ações conforme seu 

merecimento próprio. Com as transmigrações planetárias, muitos seres, a maioria dos habitantes 
da Terra, serão levados a orbes inferiores cuja evolução encontra-se num estágio 
demasiadamente atrasado. Estas transmigrações planetárias têm portanto como objetivo o 

despertar interno destes seres que hoje são rebeldes à Lei Maior, pois convivendo em mundos tão 
mais primitivos que a Terra atual, eles sentirão o quanto é necessário abandonarem suas ilusões 
e crescerem espiritualmente. Um dia estes seres poderão retornar à Terra, mas isso só ocorrerá 

quando tiverem alcançado um mínimo de evolução, um mínimo de condições de habitarem a 
nova civilização terrestre. 
 

Por outro lado, aqueles seres positivos cuja evolução foi interrompida ou até mesmo atrasada, 
devido ao regime negativo de dominação das trevas que controlou a Terra por tanto tempo, 

poderão continuar vivendo na Terra no terceiro milênio. Mas a partir daí sua evolução poderá 
voltar ao ritmo normal, pois estes seres viverão num mundo em completa paz, onde as grandes 
verdades não mais serão rejeitadas e ridicularizadas pelas pessoas, e sim serão aceitas no 

momento certo. 
 
O mundo atual é um mundo de extrema contradição, pois os homens trocaram o certo pelo 

errado, aceitando o errado como o caminho a ser seguido. Os homens portanto têm a sua 
consciência adormecida, pois esqueceram-se de que um dia já agiram certo, e hoje o erro é 
predominante em nossa sociedade. 

 
Fumar e beber, por exemplo, em nossa sociedade é sinônimo de modernidade, de estar na moda, 
de acompanhar a "turma". 

 
Mas e a consciência? Ela não pára e diz: não faça isso! Porque ela está adormecida, o homem já 
se entregou há muito tempo ao erro e se acostumou com ele. Portanto agora é o momento de 

acordar, de despertar para as grandes verdades espirituais, pois está passando á época do erro, e 
aproxima-se a era da evolução espiritual. 

 
Precisamos acordar, pois o tempo para isso é curto, e o caminho é longo. 
 

A sutilização dimensional da Terra com a verticalização do eixo da Terra, o nosso planeta entrará 
numa região do espaço que é um portal natural de aceleração vibracional, que o conduzirá à 
quarta dimensão física da relação espaço-tempo.  
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Com isso, haverá uma sutilização da matéria física que conhecemos. A sutilização da matéria fará 

com que a energia da matéria comece a se libertar, a se expandir. Os átomos deixarão de ser tão 
condensados. Para explicar melhor o que é essa sutilização, podemos dar o exemplo dos estados 

físicos da água. O estado físico mais denso da água, todos sabemos, é o gelo. Para "sutilizarmos" 
a água, seria necessário aquecermos o gelo. Assim, com o aquecimento a água vai passando a 
estados cada vez mais sutis de manifestação. A natureza da matéria, veja bem, não muda. O que 

muda é apenas o seu estado de manifestação. É fácil também reparar que o gelo não pode 
condensar-se mais do que o seu estado presente, porém pode sutilizar-se mais e, estando no 
estado gasoso ou líquido pode se densificar para atuar em meios mais densos. A assim, com a 

sutilização da matéria física, a aura dos objetos se tornará mais visível, com uma película de 
energia ao seu redor. 
 

A noção espaço-tempo a que estamos acostumados também será alterada. Quando ocorre um 
avanço dimensional, a tendência natural é que o tempo se "encurte", ou então vai deixando de 
existir aos poucos. É como se o tempo passasse mais rápido, fenômeno que já é possível 

observar nos dias de hoje. Podemos observar que o mundo está ficando cada vez mais agitado, e 
uma grande "correria" inicia-se em todo o mundo. 
 

Podemos perceber isso pelos avanços tecnológicos que quase nem podemos acompanhar. É como 
se o tempo se tornasse cada vez mais curto e as pessoas tivessem então menos tempo para 
realizar e conquistar seus objetivos, implicando então nessa grande "correria" e luta pela 

sobrevivência no mundo. É importante explicar que os fenômenos da transição já podem ser 
observados nos dias de hoje. Tanto esta alteração da noção espaço-tempo, como também os 

acontecimentos catastróficos que constantemente podemos ver pela televisão, além dos efeitos 
do magnetismo deletério emitido pelo astro intruso, tudo isto pode então ser observado já nos 
nossos dias. Podemos então dizer que a Terra já não é totalmente um planeta de terceira 

dimensão, devido à natureza de suas novas vibrações que a cada instante se renovam. As 
energias estão dispersas, há energias sutis cada vez mais presentes, porém existem energias 
mais grosseiras que entram em conflito com as energias sutis. Aí entra a questão da grande 

batalha, a batalha final entre a luz e as trevas, chamada por alguns de Batalha do Armagedon. 
Nesta grande batalha a luz superará definitivamente as trevas e permitirá assim a sequência da 
evolução no planeta Terra. Esta batalha na verdade já está acontecendo, pois o Comando Ashtar 

já iniciou há bom tempo a retirada de seres trevosos do planeta Terra. Mas haverá um momento 
decisivo, em que as trevas serão definitivamente retiradas do planeta Terra, permitindo assim que 
o homem siga sua evolução. 

 
A retirada destes seres trevosos no entanto não é completa, pois estrategicamente as leis 
superiores permitem que as trevas hajam sobre o planeta. Estrategicamente porque muitas 

pessoas ainda precisam consumir as energias negativas ilusórias, até que elas percebam as 
ilusões nas quais se encontram. A ação das trevas no entanto é controlada, pois é uma liberdade 

condicional. Muitas vezes Deus se utiliza do mal para que se obtenha como resultado o bem. 
 
Muitas pessoas, por exemplo, estão vivendo uma fase na vida em que o sofrimento acaba 

tornando-se inevitável e até mesmo necessário, para que ela aprenda a não mais errar e seguir 
os caminhos, atitudes e pensamentos corretos, conforme as leis divinas. Existem males que vêm 
para o bem das pessoas e essa é a lógica. 
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A Terra passará, portanto, à quarta dimensão dos planos físicos. E como se explicaria então esta 

passagem dimensional? O que seriam estas dimensões e porque estamos na terceira dimensão? É 
importante saber que não somente nos planos astrais e espirituais mas também nos planos físicos 

temos diversas dimensões. As dimensões físicas são várias, incontáveis. Poderíamos dizer então 
que a Terra, num passado distante, já esteve na primeira dimensão física. Mas com o tempo o 
planeta foi evoluindo fisicamente, geologicamente, e a natureza e os animais acompanharam esta 

evolução, até que chegou à terceira dimensão, onde o homem passou a ter o que chamamos de 
ego, individualidade. Há muitos anos atrás, em tempos remotos, o Comando Ashtar interferiu 
positivamente no desenvolvimento da raça humana. Com a aplicação de uma genética superior, o 

homem das cavernas aos poucos foi se desenvolvendo e com o tempo tomou a forma que 
conhecemos hoje. Isso facilitou e tornou mais rápida a evolução da raça humana da Terra. E 
estamos aí, então, próximos a mais um grande salto evolutivo. 

 
Extraterrestres nos ajudam no momento da Transição Planetária  
 

Atualmente, muito se fala dos chamados extraterrestres. 
 
Mas quem são eles e o que fazem entre nós? Existem no mundo muitas idéias distorcidas a 

respeitos destes seres, devido à ação das forças malignas presentes na Terra. Muitos acreditam 
num possível fim de mundo causado por um ataque extraterrestre, como no filme "Independence 
Day", o que traz ao público justamente a idéia contrária do que temos a transmitir. 

 
Além disso muitos acreditam estar sendo formada uma nova religião no mundo, a qual 

exterminaria com as demais, criando então uma espécie de regime de dominação sobre os seres 
humanos. Mas isso tudo é um grande absurdo! O trabalho do Comando Ashtar tem sido intenso, 
no sentido de alertar as pessoas sobre a realidade da vida fora do nosso planeta, e explicar às 

pessoas as verdadeiras intenções dos extraterrestres. Muitos não sabem que existem 
extraterrestres dos mais variados graus de evolução, no sentido espiritual e universal, e que 
então existem os seres negativos e os positivos. No entanto, os seres negativos não têm nenhum 

controle sobre a nossa humanidade, pois os comandos extraterrestres positivos impedem a ação 
dos mesmos. Muitos seres de outros planetas, de grau equivalente ou inferior ao nosso, mas de 
tecnologia mais avançada, vêm ao nosso planeta nesta fase de transição para estudar o 

fenômeno. Isso explica também o início das aparições em massa de OVNIS a partir de 1947, e de 
lá até hoje as aparições continuaram acontecendo em número cada vez maior. São então vários 
seres de diversos planetas, que têm nos visitado especialmente devido à fase de transição que o 

nosso mundo vive. Existem muitos casos famosos, como o famoso caso Rosswel, além de casos 
de abdução e experiências sexuais com seres de outros planetas. Estes seres vêm à Terra com o 
objetivo de fazer experiências de vários tipos, entre eles o estudo da genética humana. Mas é 

muito importante lembrar que estes seres têm uma liberdade condicional, pois o Comando Ashtar 
impede quaisquer tipos de ações negativas ou que venham a prejudicar de alguma forma o 

planeta Terra ou seus habitantes. 
 
Os seres provenientes das civilizações mais evoluídas, filiam-se à GRANDE ORGANIZAÇÃO 

INTERGALÁTICA, onde mantêm uma espécie de aliança de auxílio a povos necessitados, de modo 
que estão sempre deixando seus planetas de origem e viajando para diversas missões de auxílio, 
para as quais se colocaram à disposição. 
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O Comando Ashtar, juntamente com outros inúmeros comandos extraterrestres vieram então em 

missão ao planeta Terra, para prestar assistência durante a transição dimensional do nosso 
planeta. A missão denomina-se MISSÃO TERRA, e seres das mais variadas origens cósmicas estão 

presentes em nosso planeta com a missão de auxílio no aspecto físico e espiritual dos habitantes. 
 
O Comando Ashtar é um comando extraterrestre liderado por Ashtar Sheran, um ser de evolução 

arcangélica. Ashtar Sheran é um ser muito evoluído, e é ele quem está orientando, juntamente 
com Jesus e os mestres da grande Fraternidade Branca, todo o processo de preparação para as 
mudanças decorrentes do final de ciclo da humanidade atual. 

 
Ashtar Sheran é o Comandante Supremo das Frotas Interplanetárias. É proveniente do Planeta 
Methária, do Sistema Solar Alpha Centauro, e comanda um esquema de Forças Interplanetárias 

incumbidas de prestar assistência aos mundos menos evoluídos e que precisam de ajuda nas 
eventuais mudanças de ciclo.  
 

Devido às grandes destruições e catástrofes que se desencadearão na Terra, o Comando Ashtar 
entrará em ação em determinado momento para realizar o resgate dos seres que terão condições 
de viver no terceiro milênio. 

 
Eles virão, em suas naves, resgatar todos aqueles que são realmente merecedores de viver em 
um mundo melhor, sem doenças, fome, miséria, crise, corrupção e perversão. 

 
As leis da natureza não falham, e a transição dimensional virá com toda certeza. Por isso se faz 

necessária a ajuda de seres mais evoluídos, pois nós, os habitantes da Terra, não possuímos 
ainda uma tecnologia capaz de evitar estragos e danos à civilização e ao seu sistema. Grande 
parte dos seres do Comando Ashtar que vieram em missão à Terra, vieram de mundos 

infinitamente mais evoluídos que o nosso planeta. Com uma tecnologia avançadíssima, mas 
diferente dos padrões tecnológicos da Terra, eles possuem o domínio sobre o mundo e a 
natureza, conhecem e dominam este universo e são unidos com eles. 

 
Eles possuem aquilo que em breve a humanidade terrestre terá, ou melhor recuperará, que é a 
FUSÃO CONSCIENCIAL com o cosmos. Os habitantes terrestres, num passado muito distante já 

pertenceram a mundos bastante harmoniosos e evoluídos, e vieram à Terra para povoá-la e assim 
cumprir a vontade divina, que seria dar a vida e criar uma nova raça de habitantes na face 
terrestre. Porém o homem, em determinado momento, tornou-se arrogante e começou a desviar-

se dos caminhos da luz, e isso fez com que em pouco tempo a humanidade perdesse a sua 
FUSÃO CONSCIENCIAL cósmica, e não mais reconheceu o universo como sendo parte dela 
mesma. O homem então seguiu o seu próprio caminho, abandonou o caminho da luz, sem se 

importar com as consequências, e teve a sua angelitude perdida. Se isso não tivesse acontecido, 
há muito tempo atrás, hoje a humanidade poderia ser outra, bastante diferenciada por seu alto 

grau de evolução espiritual e universal. No entanto isso não ocorreu, e a civilização hoje 
encontra-se em completa perdição, pois as pessoas esqueceram-se de que um dia já tiveram a 
fusão consciencial, esqueceram-se de suas divinas origens. Por isso os nossos irmãos de Luz têm 

nos ajudado tanto. Por isso é tão necessário o DESPERTAR CONSCIENCIAL. Esse despertar 
consciencial é fundamental, pois se o homem não "acordar" a tempo, será acordado de maneira 
brusca, ou seja, com as fortes destruições que abalarão todo o planeta. 
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Os extraterrestres, nossos irmãos mais velhos, querem apenas modificar esse mundo, esse 

sistema negativo que domina a civilização atual, para melhor e transformar a Terra em morada 
superior. Pois como afirmou Jesus: "Na casa do Pai há muitas moradas". 

 
Como diz Ashtar, o ser humano precisa acordar do sono profundo da ignorância de si mesmo. Os 
tempos proféticos do Apocalipse são chegados, e as pessoas devem encarar isso com a maior 

seriedade, pois trata-se de um acontecimento cósmico, universal, e que produzirá em nós e no 
planeta uma grande purificação e renovação das energias e dos sentimentos de amor. 
 

A nova Terra do terceiro milênio nos aguarda, e para aqueles cuja consciência estiver de fato 
preparada, não há motivo de medo e pânico. Pois como nos disse o mestre Jesus: "Cada um terá 
aquilo que merece, segundo as suas obras". 

 
A assistência dos nossos Irmãos de Luz 
 

O Comando Ashtar é uma divisão aeroespacial de Grandes Irmãos e Irmãs de Luz, sob 
a direção administrativa do Comandante Ashtar e sob orientação espiritual do Senhor 
Sananda, conhecido na Terra como Jesus, o Cristo, nosso comandante-em-chefe. 

Composto por milhões de espaçonaves e pessoas de muitas civilizações, estamos aqui 
para assistir a Terra e a humanidade no corrente círculo de limpeza planetária e 
realinhamento polar. Servimos como parteiros no renascimento da humanidade da 

densidade física para os corpos etéreos de luz, capazes de ascender a quarta 
dimensão, juntamente com a Terra. 

 
1. Somos os anfitriões do Paraíso, servindo o Cristo, o Mais Radiante, em sua missão de amor. 
Trabalhamos em coordenação com as legiões de Miguel. Uriel, Joziel, Gabriel e 70 irmãos de luz 

que administram o Plano Divino. Servimos para monitorar e estabilizar a grade planetária e 
atuamos como protetores deste setor do universo. Diferentes frotas do Comando se 
especializaram na educação espiritual, ascensão investigação científica, comunicação, 

monitoramento planetário, bem-estar de nosso pessoal, leis e regulamentos universais e 
intergaláticos, observação das espécies, educação, recolocação, mídia e expressão artística, curas, 
horticultura, zoologia e muitas outras áreas de pesquisa. 

 
2. O maior foco no momento é a ativação do Messias, os 144.000 mestres ascendidos 
(denominados de Águias no Comando), que formam a Legião de Voluntários Especiais. 

Há emissários celestes de Cristo, através de Conselhos de Luz. A ciência deles é crucial 
à transição do planeta. Portanto, nós e nossos representantes baseados na Terra 
estamos aqui para facilitar o despertar das Águias e outros Servidores da Luz. 

 
Nossa missão é submissa às ordens do Senhor Sananda (Jesus) e funciona através do 

Elohim, o Conselho de Orion, a Grande Hierarquia do Sol Central e Ordem de 
Melchizedeck. 
 

3. Sabemos que Deus, a fonte de tudo, é onipresente, força eterna de vida, universalmente 
conhecida por muitos nomes e formas. 
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4. Afirmamos que há um só Filho de Deus gerado como puro e incondicional amor, estendido à 

toda a criação. O Senhor Deus do reino altamente positivo de espírito criado e expandido 
somente no amor. 

 
Este Filho de Deus existe como um Ser de consciência divina ou cristandade exemplificado pela 
encarnação como Jesus, Sananda, Krishna e outros. Estes e todos os verdadeiros professores ou 

avatares representam uma sabedoria de amor multidimensional coletiva, focalizada e estendida 
através do comando crístico. Este comando, tanto quanto outros divinos tronos da administração 
celestial, está assentado na Trindade. Corretamente este comando crístico é conhecido como 

Senhor Jesus, Senhor Moses e Senhor Elijah. O atual Cristo planetário é chamado de Senhor 
Maitreya. Esta energia crística é tida também como Senhor Kuthumi. 
 

O Cristo também se manifesta como uma alma individual dentro da humanidade, com o potencial 
de expressar sua prefeita filiação ou cristandade. O Messias coletivo consiste nos 144.000 mestres 
ascendidos que acompanham o Cristo ou apontam o Messias na missão de amor. Isto constitui a 

verdadeira Igreja ou corpo de Cristo. Este corpo divino não é limitado em 144.000, mas requer 
um número mínimo para fermentar e permitir aumentar o pão da humanidade (ascensão) ou 
mudar dentro de novo paradigma. A porta da graça está aberta a alguém que dá um passo 

adiante e escolhe a consciência filial.  
 
Nós, do Comando Ashtar, simplesmente nos referimos ao Cristo como o Mais Radiante ou o 

Amado. 
 

5. Ensinamos que na verdade, você nunca deixou o coração de Deus. Como raios da fonte divina, 
temos a divina função de estender o amor de Deus através dos cosmos. 
 

(A crença na separação nos referimos como pai de todas as mentiras e a causa de todo o medo e 
negatividade, ou ignorância, expressada como nos referimos como egoísmo ou falsidade.) Nós 
praticamos uma única religião de incondicional amor. Nos esforçamos mesmo em inspirar a fé e a 

confiança na Única Fonte da Vida e nos seus divinos propósitos e planos. Nossa mensagem é 
sempre positiva na esperança e na afirmação. Nós encorajamos os trabalhadores de Deus ao 
longo de seu caminho, para que não comecem uma nova religião. Pedimos para não sermos 

objeto de divisão, idolatria ou adoração, mas sermos respeitados e vistos como irmãos e irmãs 
mais velhos na vivência de um só Deus. 
 

6. Somos embaixadores universais da paz, pacificadores e mantenedores da paz. Nossas 
espaçonaves não têm qualquer mecanismo de defesa. Nosso mandado de prisão se completa em 
pensamentos inofensivos, palavras e servem como ações para nossa proteção. Encorajamos a 

unidade, a harmonia e a coexistência pacífica de tudo. 
 

7. Os termos "Comando" e "Comandantes" referem-se à nossa própria obrigação de eleger o 
comandante de nós mesmos, responsável por nossas posições de confiança e governo sob o 
comando de Deus (de forma alguma estes termos implicam numa atitude militar). Um verdadeiro 

comandante caminha em espírito de humildade e serviço em pureza e harmonia com as 
orientações divinas. 
 

8. Nós insistimos dentro da Confederação, numa política de não-interferência e liberdade. 
Enquanto podemos ponderar as conseqüências de algumas de suas ações escolhidas, nós os 
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permitimos viver, expressar e governar suas vidas e o planeta como desejarem. A única exceção 

poderá estar se a escolha de vocês colocar em risco a sobrevivência e de seu planeta e as 
populações num todo, ou repercutir no restante do sistema solar. Estamos, no entanto, sempre 

procurando corresponder às suas necessidade de assistência. Estamos entusiasmados em poder 
juntarmos a vocês numa consciência de interação e empenho cocriativo. 
 

9. Respeitamos toda a vida e todas as pessoas como natureza divina. Reconhecemos todos como 
uma só raça, uma só humanidade — o homem universal. (Homem, manifestação de Deus, 
também Manas, mente divina, que pode conhecer a sua divindade). Celebramos a grande 

diversidade dentro da criação e respeitamos todas as raças, cores, credos, formas de governo; e 
respeitamos o direito individual de liberdade de expressão e direitos humanos. Amamos vocês 
incondicionalmente; e asseguramos uma missão da Terra e da humanidade como um crescimento 

da vida ascendente, total e alegremente radiante em abundância e liberdade. 
 
10. Somos guardiães pastoreando as ações na Terra. ASH significa pastor, um ancião 

Melchizedeck. Ashtar é um nome código para quem inspeciona como comandante da frota do 
Grande e Radiante Sananda (Jesus). Athena é uma energia contrapartida de Ashtar e é o aspecto 
freqüentemente enviado adiante dentro do objetivo formal de servir para divisão da sabedoria 

através do ensinamento. 
 
Então, Ashtar e Athena podem agir separadamente ou os dois raios combinados em uma forma, 

sob o código de Ashtar-Athena. Eles podem agir como uma vasta consciência ou família estrelar. 
O nome freqüentemente pode ser semelhante como Ashtar's, Sher An. 

 
Nós não temos nomes como vocês o entendem. Temos códigos designativos que representam 
nossas divinas funções. 

 
11. Nossa função como unidade divina se propõe unir pela unidade de intenção e total harmonia. 
O status que qualquer um de nós poderá assegurar é resultado da pureza e espiritual e 

integração. O mesmo é também verdadeiro para você. Quando alguém está em alinhamento de 
purificação com a Fonte, ele se torna um canal ou um conduto para o fluxo do altíssimo poder 
divino. Quando alguém está obstruindo com as ruínas do egoísmo, o divino fluxo procurará um 

conduto claro. Nem nós, ou nossos representantes baseados na Terra, estamos autorizados a 
promover ou rebaixar qualquer um. Cada um é contabilizado somente pelo Senhor Deus. 
 

Então, você e nós dividimos uma tarefa comum: transcender do menor de si e manter a claridade 
espiritual; e sempre focalizar, sem egoísmo, o serviço do amor. Todos nós viemos divinamente 
dotados com tudo que é verdadeiramente necessário para ascendermos o mesmo estado de 

glória; um espírito eterno divino, um coração, uma liberdade de escolha. Por esta razão nós não 
encorajamos a dependência sobre manifestações seja material ou espiritual. Para ascender, você 

necessita apenas de um coração puro, cheio de amor de Deus; e dividi-lo com seu próximo. 
 
12. Nosso maior ensinamento e mensagem é espiritual, focada sobre o reconhecimento, 

realização e incorporamento de sua divindade filial. É uma tarefa individual de infusão espiritual. 
Para humanidade terrestre, isso significa a integração das energias da alma e dos estados físicos 
emocional e mental do corpo e transcender a terceira dimensão até a quinta dimensão, ou estado 

da perfeita natureza humana. 
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Isto é completado por um treinamento gradual de vibração unipessoal num altíssimo nível de 

pureza e luz. Nós continuamos, em maneira similar, no nível cósmico. O processo está em 
andamento. 

 
13.Os níveis administrativos do Comando Ashtar funcionam numa dimensão divina e cósmica e 
pode ser entendido como uma natureza celestial ou angélica. Neste nível, funcionamos como 

Conselho de Luz, de propósitos coletivos divinos e sagrado empenho. Funcionamos como um puro 
amor e luz, existindo no que vocês chamam de ascendentes (ou não ascendentes), etéricos e 
imortais corpos de luz. Sendo multidimensional, nós podemos aumentar ou reduzir nossas 

vibrações de qualquer plano dimensional na ordem em que se manifestar nossos serviços. 
 
14. O Comando Ashtar, também conhecido como Comando Galático e Frota Interestrelar, é 

composto por pessoal representativo de muitas dimensões, civilizações e de vários pontos de 
origem cósmica. Temos milhares de membros baseados ou nascidos na Terra, que atuam como 
voluntários para assistir a ascensão planetária. 

 
Temos comandantes e membros incorporados fisicamente de comandos que freqüentemente 
funcionam em níveis sobrenaturais. Nossas maiores características unem serenidade, serviço, 

resplendor e acima de tudo mais, boa vontade e amor. (Há muitas outras civilizações 
extraterrestres visitando e observando a Terra durante a sua transformação e ascensão. Alguns 
são curiosos observadores, alguns são cientistas genéticos coletando dados, alguns observadores 

científicos e outros de vários graus de desenvolvimento não ascendidos. Alguns trazem energias 
temerosas, pressentimentos ruins, depressivos, não alinhados com o Comando Ashtar. Nossa 

energia é único amor. Não participamos de operações de abduções, implantes, manipulação, 
intimidação ou qualquer tipo de controle mental. Não somos cartomantes, nem mesmo desejamos 
dizer a vocês o que deveriam ou poderiam fazer).  

 
Podemos ponderar sobre áreas onde seu serviço poderia ser útil, se você assim escolher. 
 

Sempre e para sempre nós honramos seu livre desejo e direito de escolha de viver sua própria 
vida, de sua própria maneira. Igualmente, não faremos nenhum julgamento de suas ações. Isto é 
entre você e Deus. 

 
15. Confie em você mesmo e estará interagindo conosco. Confie no seu conhecimento intuitivo 
interior para nos comunicarmos através da transmissão de pensamentos ou impressões 

telepáticas. Nossas transmissões podem soar como tons de uma campainha, ou código morse em 
seus ouvidos, ou como seus próprios pensamentos. (Entretanto, nosso conselho é como uma 
afirmação divina positiva de amor). Também nos comunicamos através de uma linguagem de luz, 

que pode assemelhar a pictogramas em sua mente, os quais você interpretará e se expressará 
com suas próprias palavras e concepções. Também podemos colocar você dentro de um raio de 

transmissão, assim as mensagens são transmitidas de nossa naves ou mentes para sua máquina 
de escrever, computador ou lápis e papel! 
 

Nós transmitiremos nossas mensagens a você se apresentá-las a si mesmo com um coração puro 
e desejo de sentir como transmissor delas. 
 

16. Nós e nossas naves estamos invisíveis, a não ser que você aumente a sua freqüência para 
combiná-la com o nosso nível e vice-versa. Aumentando ou reduzindo nossas vibrações, podemos 
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aparecer ou desaparecer. Você poderá somente ver ou ouvir através de um nível dimensional que 

combine com as nossas freqüências nas diversas bandas multidimensionais. Você descobrirá 
muitas formas de vida que dividem o cosmo com você. Também aprenderá como nos 

desmaterializamos, materializamos e criamos em sua mente qualquer coisa que necessitar. Não 
estamos limitados pelo seu tempo, espaço, distância ou tamanho. Então podemos aparecer como 
uma pequena faísca, uma bolha iluminada, uma forma larga como uma nave espacial ou do 

tamanho de uma nave-mãe. Nossas espaçonaves são chamadas de Merkabar, veículos de luz de 
grande beleza, moldados em nossa harmonia e amor para servirmos em nossas missões em uma 
só intenção. 

 
Elas são tão reais ao nosso nível, como o seu meio ambiente é para vocês. Algumas vezes, nossas 
naves parcialmente se materializam de forma lenticular ou como formação de nuvem ou arco-íris. 

Também podemos nos materializar na terceira dimensão da Terra, ou na quarta dimensão. 
Podemos também aparecer como o brilho de estrela, piscando na cor vermelha, branco e verde 
ou aparecer como os discos voadores que já lhe são familiares. Nossas naves são sempre 

radiantes e belas, envolvidas numa aura de segurança e amizade.  
 
17. Nós lhe enviamos mensagens de amor e sabedoria. Elas serão enviadas e aumentarão até 

que todos em seu planeta se conscientizem que não estão sozinhos, que são amados e são parte 
de um plano maravilhoso e belo que vocês não poderiam nem mesmo imaginar. Temos tentando 
nesta transmissão mostrar-lhe um pouco de nossas intenções de coração. Por favor, recebam 

nosso amor, que oferecemos espontaneamente a cada um de vocês deste maravilhoso planeta. 
 

Em suma, vocês poderão nos reconhecer como uma força crística numa missão de amor. Somos 
arautos de boas notícias do amor de Deus para toda a criação e da entrada de seu mundo numa 
era de paz e propriedade para todos. 

 
Com as bênçãos, somos o Comando Ashtar.  
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A Transição Dimensional do Planeta Terra 2  

Há muito se fala sobre Dualidade e Polaridade, das mais variadas formas. Hoje com os níveis 
vibracionais com os quais o planeta Terra está sendo ―movimentado‖, pode-se perceber novas 

considerações sobre este tema. 
 

Estar na dualidade significa EXPERENCIAR, pois o movimento criativo entre dois pontos 
vibracionais diferentes, só é possível em Espaços de experiência polares, ou seja, em outros 
universos vibracionais de experiência, onde os níveis de polaridades são baixos, tendendo ao 

nulo, não é possível a existência do Livre Arbítrio. 
 
É importante que compreendam também que em cada dimensão experenciada pela alma, o 

Comando Superior se expressa numa determinada ―linguagem‖. Como por exemplo, na terceira 
dimensão, o que move os ―pesquisadores‖ da Criação, é uma frequência que foi chamada aqui de 
―AMOR‖, e reconhecida pelos sistemas de captação da matriz humana, por uma determinada 

forma, mas que em outros níveis não se compara com o que percebemos aqui. Em dimensões 
mais sutis aquilo que chamamos de ―amor‖ é pura ORDEM, que pode até ―machucar‖ o 
―pesquisador desinformado‖, pois os sentimentos naquelas dimensões não existem como os 

conhecemos em níveis mais densos. 
 
Para que a Criação se organize em várias formas, a LUZ precisou se diferenciar em vários níveis. 

Para cada Universo Vibracional Criado, um Logos é responsável pela experiência em questão. 
Para o Universo Vibracional Terra, abaixo da 7ª Dimensão, a existência da dualidade permite a 

experiência com livre arbítrio; resguardando aqui a compreensão de que por livre arbítrio 
compreende-se a capacidade de movimentar energia com a mente, num espaço pré-determinado 
pelos Logos, ou seja, o livre arbítrio existe também com compreensões diferentes, para cada nível 

mental. Quanto maior a expansão de consciência do Ser em experiência, maior é a unificação 
com a Mente Cósmica, o que significa um ―livre arbítrio‖ configurado às Leis Maiores sem espaço 
para desequilíbrios, que são próprios da dualidade. 

 
No momento vibracional da Terra, onde o seu eixo magnético seu spin tende ao paralelismo com 
o Fluxo Galáctico, percebe-se um grande quantum de energia que ―conduz‖ o Universo Terra ao 

seu Neutro Divino; momento esperado há éons, pelo restante do Logos Galáctico. Esta situação 
vibracional conduz todos os seres vivos a entrarem nesta linha frequencial. Seguindo esta 
percepção pode-se então concluir que tudo o que vibra entre polaridades deve tender ao 

equilíbrio de experiências. Para os humanos significa viverem verdadeiramente em harmonia; nos 
seus neutros pessoais. 
 

As polaridades, positiva e negativa, representam as cargas vibracionais de prótons e elétrons, 
respectivamente; e em outros níveis homens e mulheres. Como sabemos um átomo é constituído 
de várias partículas, que em sua maioria constatam-se elétrons e prótons. 

 
Os prótons, que ficam no interior do núcleo e os elétrons, que ficam em sua eletrosfera (parte 

externa ao Núcleo). Cada átomo possui o equilíbrio perfeito em si mesmo, sua quantidade de 
partículas é exatamente a necessária para a ―coesão‖ da Criação. 
 

Como as Experiências duais exigem o movimento, esses átomos necessitam de interação 
vibracional com algo externo, no caso outros átomos. Pois o átomo só consegue liberar e mostrar 
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suas ―propriedades‖ intrínsecas quando em contato com outros átomos; momento em que 

acontecem as ligações químicas. Nas propriedades intrínsecas nos átomos estão a Vontade do 
Criador para que a experiência na dualidade aconteça. 

 
Das interações surge uma nova energia criada. O produto da Experiência Maior. 
 

O homem (macho) representa a vibração masculina o próton. A mulher (fêmea) representa a 
vibração feminina o elétron. Percebendo em outros níveis quais as características de prótons e 
elétrons, vemos que a polaridade positiva é a responsável por manter o equilíbrio do ―produto‖ 

interativo; e a polaridade negativa é a responsável por gerar novas interações. 
 
Um próton libera seus elétrons, se e somente se, a interação a ser feita significa ―produto 

permitido‖ pelo Criador, ou seja, como as propriedades dentro de cada núcleo são representações 
de leis maiores, só acontecerá o que for anteriormente (por lei inicial) permitido. 
 

Quando um homem e uma mulher se atraem, por alguma dessas ―propriedades‖ interiores pois 
cada um por si mesmo é um grande átomo e são ressonantes, tanto por memórias humanas ou 
por Registros Superiores acontece a interação vibracional que deverá gerar ―produto‖ Divino ou 

humano. No atual momento planetário, as reuniões só acontecerão ou se manterão, se gerarem 
―produto Divino‖. 
 

Se, anteriormente, duas almas em experiência cíclica encarnacional (antes de compreenderem a 
ascensão da dualidade) traçaram Planos Divinos, elas estarão sujeitas ao produto vibracional 

gerados por suas mentes, que é atemporal, ou seja, esse ―produto‖ fica no Universo Terra até 
que com ele seja realizado o Plano Maior em questão. 
 

Para que a ―ligação química‖ aconteça entre duas pessoas, é necessária que suas químicas 
interiores estejam o mais ressonantes possível, ou seja, deverá haver um encontro harmônico de 
frequências entre elas. As interações vão acontecendo até que os átomos se encontrem em 

―produto‖ perfeito. 
 
O homem é um sol cujas interações permitem que a Criação aconteça. A mulher é uma lua, que 

permite gerar esta Criação; que permite que o movimento Criativo aconteça. Um depende do 
outro para que o Produto Divino para a dualidade exista. Existem sóis perfeitos para cada lua. 
Mas existem vários luas em torno dos sóis. E a Lua mais próxima terá a interação mais forte e a 

ela o sol levará a vibração mais intensa. A necessidade de mais mulheres do que homens é a 
mesma, que a existência de mais elétrons do que prótons. Cada Lua possui o sol que mais lhe 
permite gerar em Criação; por isso a busca incessante nos relacionamentos. A necessidade de o 

homem manter pelo menos ―um relacionamento‖ vem do simples princípio de que não 
cumpririam seus papéis Divinos de manter a Ordem. A lua, no caso da Terra, é ativada pela luz 

do sol; e libera seus códigos sagrados de movimento da experiência para Terra. Cada fase da Lua 
reflete um nível Superior a ser vivido pelos seres no Universo Terra. 
 

Pode ser que homens e mulheres, ainda tomados por processos egóicos, tenham dificuldade de 
compreenderem esses arquétipos divinos para si mesmos, mas neste momento planetário será de 
extrema necessidade que o produto nas interações seja o mais harmônico possível. E raro será 

um sol sem a lua que mais ativar suas ―propriedades‖ internas, ou uma lua sem o sol que lhe 
ativará no máximo o movimento. 
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Este é um período dos mais importantes para o planeta Terra, é o momento da reavaliação 

interior e reconstrução da vida. Quando anunciamos que a espécie humana adentraria nas 
frequências do cinturão de fótons, que alteraria sobremaneira os campos eletromagnéticos do 

planeta, essa revelação, para a grande maioria era, em princípio, incompreensível. A interferência 
do cinturão já se faz tão forte que altera os ciclos de tempo, acarretando mudança na vibração 
das partículas atômicas que constroem a base da vida. Inicia-se, assim, o descartar do velho para 

adentrar o novo, ou seja, indiretamente, a sua espécie vem buscando a sobrevivência humana 
usando despreocupadamente os elementos necessários para sua sustentação desde o início de 
seu caminhar por este planeta. 

 
Com a penetração total no núcleo do cinturão, essa interferência acelera o calor no âmago dos 
elétrons, forçando a alteração acentuada do fogo, do ar, da água e da terra, energias 

indispensáveis para que a vida continue sobre este sistema, já que o organismo humano é 
basicamente feito de estruturas de carbono, hidrogênio e oxigênio. 
 

Embora não se perceba que os níveis de hidrogênio já estejam aumentando dentro dos núcleos 
atômicos que sustentam a vida orgânica, por muito tempo ainda o corpo humano necessitará de 
quantidade razoável da pureza desses elementos. Exatamente por isso, quanto mais o planeta 

penetra dentro da influência dos fótons, haverá, até por volta de 2012, tempo terrestre, a 
expansão da consciência humana após o alinhamento do eixo polar. A consciência se expande 
pela força do atrito entre partículas; portanto, o conflito da matéria humana dentro do campo da 

emoção promove a combustão necessária para impulsionar a consciência a dar o salto esperado 
para aquele ciclo determinado. Assim, movida pela escassez de água potável e energia elétrica, a 

sua espécie se vê obrigada, mais uma vez, a aprender pelo conflito. Aprendizado que vem pela 
dor, livre escolha dos seres que aqui estão encarnados. 
 

A espécie humana ainda crê que a criança só aprende quando cai e levanta; são os ciclos de ir e 
vir da energia de abundância. A falta produzirá racionamento, mas ajudará indiretamente a 
nivelar as classes sociais; afinal, todos, sem exceção, serão obrigados a economizar e valorizar 

técnicas alternativas. Diante dessas evidências, muita coisa que antes era importante será 
deixada de lado para abrir espaço a novas teorias, pois a ciência se verá obrigada a pesquisar e 
incentivar mais de perto idéias que ajudam a manter o equilíbrio do meio ambiente. O planeta 

como ser vivo conquista, finalmente, o direito à vida e à necessidade de uma sobrevivência mais 
consciente, dando oportunidade a grandes descobertas, principalmente nas questões que 
envolvem projetos auto-sustentáveis ligados à energia retirada do elemento ar, o que chamamos 

de energia livre. Ao mesmo tempo, os chamados grupos ambientalistas cada vez mais terão a 
oportunidade de oferecer seus projetos alternativos para suprir a defasagem de áreas que ainda 
estão sem sustentação. E a humanidade adentrará uma nova consciência em que o abuso de 

poder e os desequilíbrios darão espaço para a manifestação da solidariedade e comprometimento 
responsável pela vida humana. Vencidos os primeiros desafios, movidos pelas discussões quase 

intermináveis, haverá um transbordar cada vez maior da autonomia consciente da individualidade 
humana que na tentativa de superar dificuldades urgentes; romperão fronteiras para dar vazão a 
uma só raça, a do amor. Não mais separação em pedaços de terra que delimitam territórios, mas 

uma nação de um só corpo que atua principalmente pela sincronicidade do equilíbrio entre ação e 
responsabilidade. Assim é o crescimento e a ascensão dos seres que se desprendem cada vez 
mais dos apegos limitantes da matéria. Ao mesmo tempo, sua chama interior brilha, fulgurante, 

marcando seu espaço/tempo, sobressaindo em meio à noite escura dos mundos mais densos. 
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A trajetória terrena sugere um aprendizado inigualável para todos os seres que escolhem viver 

subjugados às leis de causa e efeito neste plano. É nessa lei que aprendem o real valor das 
vibrações de energia, como se processam e reagem em suas mais variadas formas inferiores e 

superiores de manifestação. Tudo é energia e, como tal, é necessário envolver-se totalmente, 
iniciando o aprendizado a partir da base assim chamada mundos inferiores de consciência, onde é 
possível reconhecer a força de coesão máxima trazida pela lei de unidade da matéria. Unidade da 

matéria e suas leis que tornam possível a materialização das partículas de vibração mais densa, 
somente realizável nas zonas de refrigeração como é o caso da Terra. 
 

Assim o corpo físico se faz presente, vivo e alerta neste plano físico, da mesma forma que ocorre 
ao colocar-se água na geladeira para fazer gelo. O corpo-luz da origem primeira, ao se 
defratar em inúmeros fótons, pacificamente, viaja a distâncias infinitas somente para 

ter a oportunidade de, a cada passagem por mundos de vibrações diferentes, 
aumentar seu poder de expansão e evolução, tendo o direito de tornar-se a qualquer 
tempo uma potestade divina. Por isto afirmamos: a luz é sempre presente, por mais 

que penetre em frequências de vibração mais baixa, está oculta no âmago inerte de 
cada partícula. Ela se permite a variação vibratória na medida que passa por locais 
com maior ou menor calor. Esta é a chave da evolução: experienciar, assimilar e 

governar a si mesmo. 
 
Quando a partícula sai em viagem, já possui um programa pré-estabelecido que dá, ao mesmo 

tempo, oportunidade de crescimento, e assim cumpre a tarefa de germinação estelar em vários 
mundos diferentes durante seu estágio. 

 
Portanto, ela penetra nas leis universais e caminha consciente, pelo bailado cósmico, dançando 
no esplendor celeste, passando por vários estágios de retração e expansão vibratória. 

 
É como conduzir sementes à sementeira com condições viáveis à germinação de plantas que um 
dia embelezarão um jardim. A Terra é uma sementeira que oferece as condições adequadas para 

encapsular partículas de luz e, na força da lei de coesão, densificar o corpo físico que será 
utilizado durante determinado período. É nesse instante que as partículas de luz são atraídas pela 
força das leis da matéria, pois os campos de ilusão, atraentes como são, criam um encantamento 

maravilhoso e quase poético. O primeiro ser que ousou penetrar nessa poesia foi um primogênito 
da luz, que, com coragem amorosa, usou a inteligência para se submeter às frequências mais 
baixas atraindo milhares de partículas semelhantes para adentrar nesta zona de menos calor, a 

Terra. E assim tudo começou; eles vinham munidos da semente do amor e da inteligência para 
viver a individualidade. Na força máxima de coesão, espargem mais formas humanas com 
partículas de carbono suficientes para contrabalançar o peso atômico do planeta. Eis a primeira e 

mais importante missão. 
 

Quando a partícula de luz chega nesse estágio está plenamente consciente de sua participação na 
brincadeira virtual da luta entre bem e mal. Eis aqui os pólos energéticos que todos os seres 
possuem quando penetram nestas zonas mais densas. 

 
Aqui fazemos referência aos pontos de energia conhecidos por vocês como chacras, que são 
consciências a serem vivenciadas durante as encarnações terrestres. Quando o alinhamento 

destes pontos acontece, o primeiro e o sétimo chacra sofrem uma inversão polar, dando origem à 
manifestação de uma outra dimensão de consciência-luz. 
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Dessa forma, enquanto não assimilam completamente todas as experiências dessa polarização, 

estarão encarnando e desencarnando, ou seja, transformando a energia constantemente no jogo 
de materializar e desmaterializar. 

 
A morte e a vida física diferem apenas na forma de apresentação da energia. Diz-se que o espírito 
abandona a matéria deixando-a inerte, mas preferimos dizer que a energia da matéria se 

transforma em energia de espírito novamente, voltando a realizar a tarefa de elevação de 
consciência depois que assimilou as experiências da vida física. Enquanto não esgotar todo o 
aprendizado do sistema ao qual está inserida, retorna por própria vontade e força de atração ao 

plano físico. Ou seja, a substância espiritual transforma-se outra vez em matéria densa. 
 
Quando o ser já está pronto para sair deste plano, depois de assimilado todo o aprendizado do 

sistema de vida, inicia-se o expurgo, a limpeza profunda onde fisicamente encarnado, reatualiza 
todas a suas experiências já vividas durante todo o processo de encarnações físicas. Uma 
experiência marcante causa um impacto profundo em sua consciência básica, abrindo a visão 

ilimitada do papel que ocupa diante do cosmos. É nesse exato momento que o ser espiritual 
aflora, tornando possível a lembrança daquilo que é, o que está fazendo aqui e para onde vai. Ele 
reconhece qual o papel que ocupou em cada uma de suas passagens anteriores, obtendo as 

respostas necessárias para adaptar o ego humano, que é o instrumento que viabiliza a entrada do 
espírito na matéria. Sem ele, não haveria condições de manifestação da personalidade humana. 
Portanto, a última batalha é travada porque é exatamente nesse instante que os dois irmãos, 

espírito e matéria ou ego superior e ego humano, reconhecem que são frutos da mesma fonte. 
 

Este estágio final de completude sugere muita dor e sofrimento, pois os egos se reconhecem 
como manifestações divinas, são da mesma origem. Antes desse reconhecimento, promovem 
uma luta que expõe emoções, forças mentais e físicas para fora, provocando uma reviravolta na 

vida do indivíduo e de quem convive com ele. Isto é a separação do joio e do trigo que, 
qualificando energia, expurga de si mesmo tudo o que não pode mais fazer parte daquela 
essência. 

 
Isso marca o período da mudança dos pólos do próprio ser, alterando tudo que está à sua volta, 
reagindo em seu meio ambiente com força violenta, até aceitação completa de liberar o velho 

para adentrar o novo. Com a experiência das forças polares a que se submete, totalmente 
assimiladas, ele pára de lutar e se entrega completamente para o alinhamento ao universo 
central. Esta experiência o conduz a penetrar em novos estágios de consciência, e dá a ele a 

capacidade de ver e reconhecer os seus mestres, guias e essência estelar à qual pertence. 
Somente alinhado a este centro, depois que reconhecer em si mesmo as virtudes superiores, ele 
volta a receber o impulso necessário para penetrar e viver em dimensões mais altas de 

consciência. 
 

A Terra abriga em seu seio um número incontável de seres que estão passando por 
esta experiência de aprendizado. Como ser vivo, o planeta também possui chacras e 
pólos de manifestação energética e está, neste exato momento, procurando seu 

alinhamento à fonte central. Quando um ser vivo expande a sua consciência, tudo que 
está à sua volta sofre o impacto disso; portanto, quando 20% da consciência humana 
alcançar um estágio vibratório de mesma intensidade, automaticamente a inversão 

dos pólos do planeta acontecerá e o planeta penetrará em outra dimensão de 
consciência. A inversão dos pólos é um movimento cíclico que tem acontecido com a 
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passagem das eras, tem como referencial os equinócios e soma aproximadamente 

26000 anos. Está previsto para o sistema terrestre quando o planeta alcançar o índice 
referencial do ciclo dos 13, que é marcado pela metade da era, ou seja, 13000 anos. 

Sempre que um fato desta relevância acontece sobre o planeta, milhares de seres 
humanos contatam realidades paralelas para que se lembrem da origem e função 
auto-escolhida. São os suportes necessários para ancoragem da força mental 

adequada para manutenção do equilíbrio planetário. 
 
Você que lê essa mensagem pode estar sentindo diferenças nos padrões de sono com sonhos 

muito vívidos problemas nos relacionamentos, sistema imunológico alterado que não corresponde 
à normalidade principalmente ligada ao pâncreas e à tiróide e a relação do tempo/espaço que já 
não mais condiz com os relógios terrestres. Portanto, dores musculares, enxaqueca, 

formigamento nas extremidades do corpo, choques elétricos na coluna, aumento de problemas 
respiratórios, enjoo e tonturas frequentes são sintomas naturais da adaptação do corpo de 
luz movimentado pelo cinturão de fótons que já altera o campo magnético do planeta. 

Não há medicação que resolva estas sensações, mas muita disciplina e atenção ao corpo 
que pede calma e tranquilidade para se adaptar ao novo ritmo do planeta. É necessário 
desenvolver paciência e ter atividades físicas que possam purificar o corpo 

possibilitando a abertura dos poros na pele que deve respirar livre. Ampliem a 
capacidade respiratória, lembre-se: a Era de Aquário é mental e pede intensidade no contato 
com o elemento ar. 

 
Para alguns humanos, esta linguagem expressa a nova Idade do Ouro, ou seja, a idade da pureza 

em que as forças polares não ocupam lugar. Nesse momento, o jardim florescerá para que a vida 
seja plenitude e abundância. Cada indivíduo que penetra nesta frequência é mais uma flor no 
jardim onde a borboleta azul, de quando em quando, vem sorver o pólen perfumado. 

Despretensiosa nesse ato de amor, poliniza os campos de paz e prosperidade. Assim se faz a vida 
de um sistema planetário que em breve alcançará a vibração e sintonia esperada. 
 

Essa é a tão falada mudança polar profetizada há tanto tempo. Muito mais que mudanças no eixo 
físico planetário provocando ações desastrosas, essa mudança ocorre dentro de cada ser humano, 
quando está pronto para tomar novos rumos de consciência. 

 
Quanto mais o homem da Terra tornar-se consciente do potencial mental que possui, 
fazendo bom uso de sua inteligência, expandindo cada vez mais o centro irradiante 

onde brota o amor, muito rapidamente ele poderá conduzir essas mudanças sem dor e 
sofrimento. É o próprio homem que altera a rota dos acontecimentos, pois a ele foi dado o 
maior presente de toda a eternidade: a vida consciente habitante da matéria física, onde a mente 

criadora realiza o sonho de tornar-se humana. 
 

Este é o tempo da humanização da vida e só cabe a humildade de aprender com aqueles que 
certamente já possuem a experiência assimilada em sua prática diária. 
(ser humano: ser um com todos) 

 
"Quando o eixo físico terrestre for alterado, com certeza um número incontável de seres humanos 
já estará pronto para conduzir essa missão com inteligência e alegria". 

 
Ashtar Sheran 
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Mensagem de Ashtar Sheran  

 

 
 
 

Para todos que sintam a unificação como a nova mudança em ascensão com eterno amor e luz, 

Ashtar Sheran.  
 

Bem-vindos irmãos galácticos do planeta Gaia. 
 
Hoje nos comunicamos diretamente com todos aqueles que têm a suficiente consciência para 

compreender estas palavras de reencontro através do contato consciente neste novo dia que se 
abre diante de todos.  
 

Conectamo-nos aqui e agora para lhes pedir prudência, paciência e sobre tudo colaboração. 
Nestes momentos tão especiais para seu planeta, para o Sistema Solar e toda a Galáxia, estamos 
sobrevoando seus espaços para vigiar, controlar e assegurar a implantação do Grande Plano 

estabelecido pelos responsáveis por este rincão do Universo a que chamam Via Láctea.  
 
Nós, da Confederação Galáctica estamos já preparados para colaborar nos próximos eventos que 

vão acontecer em seu planeta. Toda uma grande frota de naves interestelares prateadas, tendo à 
frente o comandante Asthar, tomou posições, para que nenhuma entidade, nem grupos de 
entidades, possam prejudicar nem descumprir a execução do Plano e a manifestação da idade 

dourada que em seu planeta deve e está sendo instaurada. 
 
Os prazos previstos em sua linha de espaço-tempo devem ser cumpridos. Todos os responsáveis 

pelos governos mais potentes do planeta estão informados, avisados e instruídos sobre quais são 
as condições e as mudanças a realizar neste ciclo cósmico que já chegou a seu fim. 

 
Vamos lhes dar um voto de confiança. Vamos esperar para ver o que fazem com tudo o que lhes 
foi mostrado. Uma vez expirado o prazo, a aparição de nosso exército de luz será inevitável, 

nossa tecnologia ao serviço da luz e do plano divinos serão implacáveis para todos aqueles que 
queiram obstruir o processo de ascensão deste planeta. Não haverá luta nem opressão, nem 

http://3.bp.blogspot.com/_dCw92ZwuY8o/TNwHy-eyYKI/AAAAAAAAApY/x4mX0HO-p4Y/s1600/%C3%81guia+6.jpg
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invasões. Simplesmente apareceremos para assegurar que o processo da nova Terra se produza 

sem impedimentos políticos, econômicos, religiosos ou racistas. 
 

Nesse momento o grande despertar da humanidade provocará uma grande liberação de luz, que 
destruirá toda a densidade que estiveram acumulando no astral deste planeta, liberando-o de 
toda essa energia densa e transmutando-a em Luz. Todo o sofrimento, a enfermidade e a 

egrégora de agressividade e egoísmo, serão erradicados em um ato de ascensão multitudinário. É 
inimaginável para suas mentes, este momento que lhes estamos descrevendo, é inimaginável 
para a maioria desta humanidade que segue imersa na depredação incontida de seu planeta e de 

seus irmãos.  
 
Esta mensagem está dirigida a todos os trabalhadores da luz que se encontram cooperando em 

todos os pontos do planeta de forma silenciosa, honesta e solidária. 
 
Estejam preparados para quando se requerer seus serviços, pois desde esta frequência em que 

estamos conectando com vocês, conhecemos todos, um a um, e sabemos a localização de todos 
e cada um de vocês, aos que são conscientes de nossa presença e aos que não. Nossa frota de 
naves possui tecnologia sofisticada e incompreensível para vós. Para que possam minimamente 

compreendê-lo, estão todos em um ‗sistema de arquivos‘ onde estão registradas todas suas 
conquistas, seu nível de consciência atual e seu grau de compromisso no processo de ascensão 
planetária. Neste ‗sistema de arquivos‘ vão sendo monitorados para atualizar todos seus 

progressos, nos dando assim quase constantemente, informações sobre sua capacidade de 
atuação e o grau de colaboração neste processo. Isto nos permite respeitar ao máximo o livre-

arbítrio que possuem.  
 
Estamos conscientes do tipo de colaboração e apoio com que podemos contar com cada um de 

vocês. É muito importante que não desanimem agora, pois cada passo que deem por si mesmos 
permite-nos que possamos contar com vocês com maior ou menor intensidade nestes tempos que 
estão a chegar. Devem saber que tudo o que está impedindo sua evolução, tudo o que agora se 

lhes apresenta como obstáculos, fazem parte da ‗resistência‘ que está havendo por parte de um 
setor da humanidade. 
 

Esta parte não está aceitando as novas condições para se viver neste planeta e está tentando 
impedir a execução deste plano. Estão contra a reinstalação do Grande Plano e a instauração 
completa da luz neste planeta. 

 
Por tudo isso estão tentando, criar medo, violência, desespero, desânimo e ignorância. Não lhes 
deem força, é o último cartucho que estão queimando com grande desespero. Centrem-se em si 

mesmos, unam-se a outros trabalhadores da luz, trabalhem em silêncio e sobre tudo pratiquem o 
discernimento. 

 
O discernimento nestes tempos finais é muito importante, pois nem tudo que se está fazendo e 
dizendo em nome da Luz, é para a Luz. Não tentem desmascarar os 'escuros', pois perderão 

tempo e esforço. Apenas e tão somente centrem seus esforços, sua consciência e seu serviço à 
instauração da luz neste planeta. Não percam tempo indo contra algo que logo deixará de existir, 
não o alimentem nem sequer com o pensamento. 
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O momento-chave é agora, portanto se foquem na Luz, trabalhem com ela e a irradiem em toda 

sua intensidade. Deixem para nós os perversos, os instigadores, os enganadores - esses já 
escolheram e são nossa responsabilidade, não sua. 

 
Cada vez que lhes deem poder com suas mentes ou através de suas emoções, ficam a mercê 
deles por um ato de livre-arbítrio e aí nós não podemos entrar. Aí estão perdendo força, 

efetividade e tempo, debilitando nosso exército de Luz na Terra, atrasando assim a vitória final. 
Não caiam nesta armadilha sutil, porque se caírem nós não poderemos intervir. 
 

Estejam atentos, pois a única forma de que os disfarces dos impostores caiam é que vocês 
saibam detectá-los e a única forma de conseguir isso é colocando-se diante deles para que 
possam sentir suas vibrações. Não pensem em quem eles são, nem como são, nem sequer o que 

fazem. Sintam sua vibração, inspirem sua energia, sintam sua luz, alimente-os com ela e se não 
encontrarem nada, simplesmente afastem-se, nós os protegeremos. Mas se se empenharem em 
lutar e desmascará-los, nós temos que nos retirar e deixá-los à sua mercê. 

 
Queremos que entendam que a luz, é luz. E na total compreensão da luz, ela não vai 'contra' 
nada nem 'contra' ninguém. Simplesmente se expressa. É. 

 
Trabalhadores da luz, sejam muito conscientes destas palavras, unam-se e sejam o que são. É 
suficiente. Deixem a luta para outros. Permitam-nos protegê-los em todo momento, não façam 

nada que os afaste de nosso amparo, pois isso supõe uma perda de poder em seus campos 
energéticos, uma perda de poder de sua missão como Trabalhadores da Luz e uma perda de 

poder do grande exército de Trabalhadores da Luz que há em todos os rincões deste planeta. 
 
A Confederação Galáctica em pleno está aqui e agora para apoiá-los, por isso estamos dando esta 

mensagem de tomada de consciência, de unificação, para que saibam controlar suas mentes e 
suas emoções.  
 

Eu, comandante Asthar Sheran, responsável pela Confederação Galáctica e no comando das 
naves estelares prateadas, peço aqui e agora, a colaboração de todos os seres do planeta que 
estejam na frequência para entender este comunicado dirigido sem exceção a todas as almas 

acordadas e conscientes do planeta, onde quer que estejam e de todas as almas que no 
transcurso da liberação do planeta na luz possam despertar.  
 

Pela importância, a envergadura e as consequências desta mensagem façam chegar ao maior 
número de seres do planeta que possam entendê-la, compreendê-la e aplicá-la. 
 

Não tenham nenhum medo de que caia em mãos ignorantes, pois não será compreendido nem 
acreditado. Não tenham medo de que caia em mãos manipuladoras e irreverentes, pois se 

seguirem estas indicações não têm nada que fazer, somente claudicar. Tomem esta mensagem 
como pauta a seguir, como grande proclamação e parabéns. Tomem esta mensagem como o que 
ela é, a instauração da luz, do amor e do poder neste planeta. Sem contemplações, sem 

concessões, sem resistências, sem lutas, sem manipulações. É a instauração da Luz por um 
processo de Ser. 
 

Comandante Asthar. 
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MENSAGEM DE ASHTAR SHERAN   

 
 

Canalizada por Astra 

 
Meus irmãos, estamos reunidos nesta noite para canalizar o amor a todos os irmãos da Terra. 
 

Muitos ainda sofrem, precisam de muito apoio. 
 
Alguns Trabalhadores da Luz estão sob ameaça, ainda, dos Iluminatti. 

 
Eles estão tentando mandar energias ruins, a mando dos reptilianos, pela Internet, mas nossa 

tecnologia neutralizou. 
 
Vocês estão todos protegidos, não tenham medo. 

 
Essas são as últimas investidas deles para vocês, meus queridos irmãos. 
 

Essa época do ano é determinante, vocês passarão por muitos desafios. 
 
Muitos poderão se colocar em seus caminhos para impedir a Ascensão. 

 
Mas mantenham-se no Amor, ele é a única ferranmenta necessária para evitar ataques. 
 

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2012/08/168.html
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Perdoem estes irmão que ainda estão "adormecidos". 

 
Eles estão desvairados, e sabem que a Transformação é inevitável. 

 
Não tenham medo, sempre estaremos juntos de vocês. 
 

Seus anjos da guarda sempre olharão por vocês, e quando necessário pedirão reforços. 
 
Continuem divulgando tudo o que sabem. 

 
O Governo Secreto quer intimidá-los para vocês se desviarem, não façam suas vontades. 
 

Quanto mais medo vocês têm, eles se fortalecerão. 
 
Muitos Trabalhadores da Luz ainda sentem muito medo. 

 
Divulguem esta mensagem. 
 

Vocês fazem a sua própria realidade, os Illuminati não mandam em vocês, vocês são seu próprio 
guia. 
 

Ninguém é melhor do que vocês mesmos para tomar decisões, e fazer escolhas. 
 

Muitas notícias negativas estão sendo divulgadas nos meios de comunicação, isso só para baixar 
seus padrões vibratórios. 
 

Não existe, o bom e o ruim. 
 
Tudo o que ocorre foi resultado de suas escolhas, tanto individual, quanto coletiva. 

 
Mas vocês aprenderam muito, e a Ascensão foi uma conquista de vocês mesmos. 
 

Vocês aceitaram, uma vez que descobriram sua perfeição. 
 
O Cristo Coletivo foi atingido, e está sendo ultrapassado. 

 
E por isso os Illuminati se sentem tão intimidados, com tanto medo, e querem que vocês sintam o 
mesmo que eles. 

 
Eles não admitem a derrota, simplesmente pela vaidade. 

 
Eles sentem que toda a tirania está chegando ao fim. 
 

Sentem-se desnorteados. 
 
E estão muito desesperados e doentes. 

 
Um dia eles aprenderão. 
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Mas, ainda devem passar pela dualidade. 
 

Sendo que um dos planetas de 3D nos quais serão realocados, será o X-4 ou Hercólubus. 
 
Eles têm medo deste planeta, e já sentem que será a futura morada. 

 
Na Nova Terra, de 5D, não haverá energias e formas-pensamento agressivas. 
 

A energia será tão alta, que os habitantes, não pensarão em coisas ruins. 
 
Não sentirão vontade disso, pois o Amor será infinito. 

 
O Amor Incondicional, conhecido assim por vocês, mas ainda num conceito muito limitado da 3D. 
 

Não há definições da 5D acima, não há palavras, elas não são suficientes para expressar todas as 
maravilhas que presenciarão. 
 

Então não se deixem intimidar. 
 
O tempo está cada vez mais acelerado, e a energia também. 

 
Este tempo passará rápido. 

 
Não tenham medo de algo que no futuro deixará de existir na Terra. 
 

Vocês são amados irmãos. 
 
Nós vos acompanhamos sempre. 

 
Sabemos de seus sentimentos, e desejos mais profundos. 
 

E os sentimos, cada um. 
 
Namastê 

 
AshtarSheran 
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As Vossas Vidas são Acompanhadas  

 

Mensagens de Metraton, Ashtar Sheran e Arthrathon 

Por Ana Clara  

―Podem até não estar a sentir a minha vibração porque as vossas células já há algum tempo que 

estão alinhadas com a minha energia. 

Aceitando, acreditando ou não, têm sempre a acompanhar-vos uma conglomeração de Luz e de 

Entidades que se apelidam de Naves e Entidades estelares. 

As vossas vidas são acompanhadas por essas energias e por isso mesmo essas energias estão-vos 

disponíveis quando vós o solicitais, intencionais.‖ 

Metraton 

“Alinhem, por favor! Alinhem sempre as vossas colunas nos vossos propósitos, nas 

vossas comunicações, no vosso percurso. 

Ao elevarem o pescoço mostram a vossa dignidade, mas também alinham os vossos circuitos 

energéticos que estão feitos ao longo das vossas vértebras e que são, por assim dizer, a central 

que distribui a energia a todo o vosso corpo, a todos os vossos centros energéticos espalhados, 

quer seja nas mãos, no peito ou na cabeça. 

 

http://comando-ashtar.blogspot.com.br/2012/06/166.html
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O vosso erguer de queixo não é sinal de superioridade. 

O vosso erguer de queixo é um sinal de honra, de força, de ligação superior e não por isso mais 

importante. Superior porque apenas é diferente e mais elevada que aquela que estão a viver 

agora. 

Muitos destes comandantes são cientistas, filósofos…conhecedores de outras verdades que nós 

agora desconhecemos ou esquecemos.‖ 

Ashtar Sheran 

“Esta faixa representa o vosso percurso fora do vosso corpo físico. 

Todos nós temos uma. Esta faixa faz parte da vossa e da nossa informação genética, digamos. 

Esta faixa faz parte das vossas e das nossas cadeias do ADN. 

Esta faixa é o conjunto de todas as cadeias de ADN. No seu interior está incrustado a genética e a 

experiência. 

E a experiência também altera a genética. 
De uma forma mais breve já o sabem. Esta faixa está em vós. 
Não vim entregar nada de diferente ou de especial. 

Pois é! Estavam esquecidos de mais uma coisa. 
 
E o pacto é também todos nós, ajudar todos vós a se recordarem, recordando do Tudo e 

recordando do Todo. 

Todas as nossas vidas são feitas de memórias e de conjuntos. 

Nós e as nossas memórias somos um só e cada um só faz parte de Um só maior e o Todo somos 

Todos nós, todas as nossas memórias, todos os nossos erros e todas as nossas vitórias, todas as 

nossas curas. 

E aí riam-se de vós mesmos porque transportam nas vossas mãos capacidade de cura e alguns 

não o querem aceitar porque não se aceitam a vós próprios! Quando se aceitarem a vós próprios, 

aceitam essa cura que têm nas mãos. 

As vossas mãos em triangulação com o vosso coração curam.Assim como 

a vossa palavra, a vossa voz transporta essa cura. 

Enquanto o não quiserem aceitar, os pés não se mexem! 

Enquanto não derem passos e avançarem, essa triangulação não funciona! 
E essa cura é feita através da modéstia, da humildade, da dádiva. 
Do não estar à espera de resposta. 

 
Quando forem vós mesmos, ou próximos já da vossa Essência, essa cura far-se-á aos 

outros e a vós mesmos. A cura que transportam nas mãos e no coração... 



COMANDO ASHTAR SHERAN & COMANDOS ESTELARES 
Informações e Orientações Gerais 

www.curaeascensao.com.br 
 
 

Não pensem apenas na cura física, na cura da matéria, mas na cura emocional dos 

outros. 

A cura da Esperança e da Liberdade que lhes podem transmitir. 
A cura que vocês transmitem através da vossa Paz. 
Ao transmitirem a vossa Paz, estão a curar os outros. 
 
Estão a mostrar-lhes alternativas porque há sempre uma alternativa. 

Há sempre um caminho no Caminho. 

E também como já vos foi dito, têm nesta vida oportunidade (e foram vocês que a escolheram, a 

combinaram e a contratualizaram) de que a escolha seja feita através de dor para eliminar dores 

que deixaram para trás.  

Ao fluidificarem e ao materializarem essa dor e esse sofrimento estão a deixar aí na Terra, para 

ser transmutado, tudo aquilo que transportavam na vossa genética. 

Esta é a vossa vida de malas pesadas para deixarem aí. Se vocês quiserem olhar de frente para 

essas dores, essas mágoas esses ressentimentos e aceitá-los…. Se os aceitarem estão livres 

deles. 

Irão partir um dia em Paz e não terão que os encarar novamente. Se no vosso percurso tiverem 

de cortar um dedo, rapar o cabelo, que seja! 

Sabem por que? Porque livram-se, libertam-se de onde vocês acumularam esses pesos, essas 

obsessões. Não se importem! Vocês são perfeitos! 

São perfeitos e perfeitas porque são feitos à imagem, semelhança de uma Energia que é Una. 

Vocês são partes de um Todo e esse Todo não existe sem qualquer Um de vocês. 

E esse Todo é Amor! E esse Todo é Verdade!E esse Todo é Liberdade! 

E vocês são importantes porque nada existiria sem cada um, individualmente, sem vocês. Como 

vos ensinou, como vos tem repetido, como vos tenho dito, como vos tem referido Ashtar Sheran, 

levantem o vosso queixo! 

Uma chama não arde torta! Uma chama quando é acendida, arde direita! Mesmo quando é 

soprada, ela está direita e não se entorta! 

Ela volta sempre à sua posição inicial que é na direção do Céu! 

E respeitando-vos e brincando convosco porque me entendem, não me canso de vos dizer: 

―O Amor nos Uniu.‖ Assim É!" 

Arthrathon 
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ASCENSÃO E RESGATE  

 
 

Eric Klein 
 
Irmãos de luz,  

 
Aqui é Ashtar. 
 

Estou muito feliz em estar aqui com vocês para dividir informações e o amor que podemos 
vivenciar juntos neste momento. Gostaria de endereçar alguma informação concernente ao 
Comando Asthar, nosso propósito, quem somos, e o que fazemos aqui, falando a vocês deste 

modo estranho. Vocês têm sido apresentados à idéia da Ascensão, nosso plano. 
 
Vamos dizer que este é o plano de Sananda (Jesus) sob os auspícios do qual estamos trabalhando 

diretamente. Gostaria de falar um pouco sobre o completo significado do meu papel e do papel 
do Comando Ashtar. Talvez isso possa colocar em sua mente mais tranqüilidade a respeito dos 
extraterrestres ascensionados ao redor de vocês. Se isso é uma nova idéia para vocês, então 

estou certo de que há muito com o que se alarmar. 
 
Assim, venho tranquiliza-los. Somos humanos em aparência, como vocês. Há humanos através do 

Universo. A Terra não é o único planeta habitado; e se o Senhor Deus fez o homem à sua 
imagem, é lógico que há imagens Dele espalhadas por toda a Criação. 

 
O Comando Asthar é uma aliança intergalática de naves etéricas, criaturas humanas e angélicas. 
Estamos aqui numa missão e temos monitorado e assistido o envolvimento do planeta Terra e a 

consciência das espécies humanas. De tempo em tempos, temos nos manifestado fisicamente, 
mas na maioria das vezes, trabalhamos espiritualmente. Virá o tempo em que vocês verão nossas 
naves, mas é muito cedo para isso ainda. 

 
Temos permanecido na quinta dimensão.  

http://1.bp.blogspot.com/_dCw92ZwuY8o/TFmmo7YiufI/AAAAAAAAAFw/dtOLXSSKN04/s1600/Ashtar+7.gif


COMANDO ASHTAR SHERAN & COMANDOS ESTELARES 
Informações e Orientações Gerais 

www.curaeascensao.com.br 
 
 

Assim temos envolvido vocês com milhões de naves e muitos milhões de 
voluntários, servidores, em estado ascendente. Vocês não podem nos ver, 
a não ser que baixemos nossa freqüência para a terceira dimensão, de 
tempo e espaço. No entanto, estamos aqui, agindo integralmente.  
 
No devido tempo, nossos esforços serão redobrados e temos um número de naves envolvendo o 

planeta, realizando muito trabalho. 
 
Nosso trabalho é desenvolvido em muitas e diferentes áreas. De uma forma geral, assistimos a 

elevação da consciência durante o período o qual o planeta está crescendo no sentido de sua 
ascensão. Estamos assistindo o envolvimento da humanidade. Estamos treinando vocês durante o 

seu sono. Estamos enviando nossas mensagens telepáticas àqueles que quiserem ouvir e recebe-
las. Estamos abrindo links de comunicação a cada dia. Mais e mais vocês estão se abrindo aos 
aspectos da canalização e comunicação telepática conosco. 

 
Estou me referindo ao Comando Asthar e a todos os Mestres Ascensionados da Grande 
Fraternidade Branca. Estamos trabalhando de forma uníssona, cada um de nós em diferentes 

áreas de especialização, mas com esforços coordenados. Somos um grupo muito organizado. 
Temos tempo para divertimento e lazer, como vocês. De fato, de um modo um pouco mais 
perfeito do que vocês, temos um pouco mais de liberdade e, ainda ao mesmo tempo, somos 

bastante organizados e impecáveis em nossas manifestações. No mínimo, tentamos ser. 
 
Ao lado do trabalho que desenvolvemos com estas comunicações e mensagens na melhoria do 

crescimento espiritual individual, estamos trabalhando com o planeta para manter o seu 
equilíbrio. Temos, até recentemente, trabalhado para deter atividades ao longo de linhas de 
falhas. É tempo agora de permitir a ocorrência e estão ocorrendo, terremotos, enchentes etc. 

 
Temos trabalhado com nossa tecnologia para auxiliar no controle da rotação da Terra, 

controlando a instabilidade que resultará numa nova mudança de pólos geográficos do planeta. 
Temos feito muito em focalizar a luz que está sendo gerada por Deus Criador através do 
Universo. Especialmente, temos trabalhado com grades de energia. 

 
É difícil descrever isso. Elas parecem um pouco as linhas que envolvem seu planeta, e usamos 
estas grades para auxiliar no balanceamento e controle da taxa e da natureza do raio espiritual 

que emana em seu mundo. Isto é, como tenho dito, para auxiliar no equilíbrio, porque em seu 
mundo, está existindo um estado de precariedade de equilíbrio. 
 

Neste ínterim, estamos fazendo tudo o que podemos e por muito tempo, para permitir a você e a 
toda a humanidade que tenham o máximo de tempo para se desenvolver espiritualmente e 
estarem preparados para a mudança e a Ascensão que está tomando lugar neste mundo. 

 
Considerando a Ascensão, eu diria que a Terra, ela própria, está ascendendo. Isto é um 
crescimento que resultará em algumas mudanças no planeta. De uma forma, geral, mais forte 

neste tempo, porque é um tempo crítico. Temos tentado alcançar tantas criaturas quanto 
possível, especialmente de nossa origem ou voluntários, como você, que esteve entre nós no 

passado e voltará novamente a ser um dos nossos. 
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Estamos auxiliando a todos aqueles na Terra que estão abertos ao crescimento espiritual da 

consciência deste tempo. Todos aqueles que tem amor em seus corações e estão sentindo estas 
emanações de nosso auxílio e que estão recebendo nossas mensagens em seus subconscientes. 

 
Me dá grande prazer estar aqui com vocês. Alguns de vocês são novos para mim, no mínimo em 
sua forma particular de pensamento. Temos assistido e observado todos vocês por algum tempo. 

Eu poderia dizer que vocês são marcados individualmente. Vocês estão todos brilhando um pouco 
mais profundamente do que muitos dos seus consortes na Terra. 
 

Assim, é muito difícil para vocês escaparem de nossas atenções, porque vocês estão brilhando 
tanto que fica mais fácil para nós conectarmos com vocês e encontrá-los, sem importar onde 
vocês tentam se esconder, para dividir com vocês o amor que temos e os presentes que temos 

guardado para vocês. É tempo de grande celebração de nossa parte e esperamos que também de 
sua parte. É importante que assimilem estas informações e especialmente assimilem esta nova 
energia que manifestamos. 

 
Assim como perceberão, suas vidas vai se transformando mais e mais em uma celebração; e há 
prazer e amor dentro de vocês. As coisas começaram a parecer muito mais positivas. Vocês têm 

se envolvido com pensamentos e emanações negativos em muitas fases da vida. Nós os estamos 
desprogramando deste caminho, não com uma lavagem cerebral, mas apresentando todo o amor 
que possam receber. 

 
Mesmo vocês que tiveram seus corações um pouco endurecidos, no esforço de se 

autoprotegerem, eu posso entende-los. Isto é parte do seu processo de crescimento, mas o amor 
os derreterá como o gelo. Para isto, viemos para dividir o mesmo amor que tem sido expressado 
por todos os mestres que estiveram na Terra. 

 
Sananda (Jesus) é o nosso supremo comandante. Trabalhamos conjuntamente com os arcanjos, 
especificamente com o Arcanjo Miguel. Somos uma ampla aliança de seres. Viemos de pontos 

próximos e distantes do Universo e de outros universos. Viemos como voluntários, servidores e 
diremos a vocês o porquê viemos. É porque temos experimentado tanto amor que não sabemos o 
que fazer com ele. E devemos dividi-lo. Assim, viemos de quadrantes distantes do Universo para 

áreas que ainda se atêm em reestruturar-se e organizar-se como o Criador tem ordenado. Assim, 
viemos temporariamente de forma a auxiliá-los Agora, auxiliaremos em sua ascensão. 
 

Falarei um pouco mais sobre o seu trabalho de Ascensão individual, porque isto é o principal 
enfoque desta lição e nosso papel. Vamos dizer que há uma ciência espiritual para a Ascensão. 
Está envolvida com amor. Está envolvida primeiramente com o crescimento espiritual e também 

com alta tecnologia. E é aí que as nossas naves etéricas ou veículos Mekabah entram. Estamos 
aqui envolvendo o planeta e tocando tudo de vocês, esperando a sua evacuação e Ascensão. 

 
Isto é, elevá-los até as nossas naves, onde o processo de Ascensão será completado. Aqueles de 
vocês que estiverem cientes e se sentirem à vontade com os aspectos extraterrestres ou da 

Irmandade do Espaço, nesta Ascensão, terão a experiência de entrada em nossas naves no 
tempo de seu embarque. Há outras pessoas que não têm este entendimento e estão a procurar a 
si próprios e que talvez sintam temor e desorientação. Eles estarão sentido a Ascensão de 

diferentes modos, mas também levitarão até as nossas naves. Eles pensarão que estarão sendo 
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acompanhados mais por anjos do que por seres espaciais. Você verá que há uma pequena 

diferença ou nenhuma. 
 

Assim, a primeira leva é que estaremos enfocando neste momento, como dissemos em nossa 
primeira lição. Como Sananda disse em relação à primeira leva, ela se manifestará tão logo hajam 
suficientes voluntários. De nossa parte, estamos prontos para o nosso objetivo. Estamos 

continuamente alinhando a grade de energia e enfocando-a em auxílio do crescimento em 
presença de Deus sobre este planeta e dentro do mesmo, em cada um de vocês. Estamos 
trabalhando na limpeza do corpo emocional da Terra, a aura emocional que contém muitas 

emoções e projeções negativas. Isto se manifesta com freqüência como a poluição do ar. 
Estamos trabalhando para limpar isto. 
 

Todo este trabalho faz a trilha de Ascensão. Tudo será muito fácil, pois haverá então menos 
camadas para você ir atravessando. Apesar disto, estamos esperando por mais voluntários que 
estejam interessados na primeira onda de Ascensão e que estejam desejando usar seu próprio 

tempo e energia para se preparar para isto. Sananda já tem preparado formas gerais para você 
se auto-preparar. Não importa se a sua levitação será a primeira ou outras subseqüentes. Ela será 
como Ele delineou. Você estará embarcando. 

 
Estará levitando fisicamente como um ser físico e etérico. Você estará tendo uma oportunidade de 
escolha concernente à sua próxima manifestação. Você poderá continuar trabalhando no planeta 

Terra como Mestre Ascensionado ou poderá retornar a um reino mais espiritual de onde você 
veio. Alguns de vocês têm origens que são extremamente diferentes das suas correntes 

manifestações. Alguns de vocês são seres angélicos e outros são da Fraternidade Espacial. Alguns 
são humanos ou seres ascensionados. 
 

Você estará reconectado com a sua presença original, que você realmente é. Então, 
divulgue a informação que você recebe. Nesta época, você fará uma escolha, pois não 
sei se o seu desejo é de continuar trabalhando nesta área. Eu reconheço isto como o 
maior salto espiritual que você dará: se transformar num Mestre Ascensionado ou 
retornar. Há muitas escolhas e a opção será sua. Você receberá um treinamento se 
desejar ser um Mestre Ascensionado e retornará em auxílio da humanidade que 
permanecerá em seu processo de Ascensão. 
 
Tudo deverá levitar ou deixar este planeta de alguma forma, permanecendo anos fora, 
enquanto se processa a limpeza da Terra. Haverá muito treinamento oferecido a 
vocês. Vocês estarão aptos a experimentar uma grande quantidade de maravilhas até 
se readaptar. Vocês embarcarão numa das naves-mãe. Lá haverá uma grande 
celebração. Estamos com uma crescente impaciência em nos reunirmos com vocês, 
como estamos unidos entre nós. Vocês verão como é agradável. Alguns de vocês terão 
nos superado no crescimento espiritual. Assim, eu recomendaria que vocês não nos 
olhassem como deuses acima de vocês, que devam ser idolatrados, mas apenas nos 
vejam como irmãos e irmãs. 
 
Vocês terão a oportunidade, se escolherem, de permanecer nas naves. As naves em 
que serão alojados serão bem grandes. Há, sem dúvida, aeronaves e plataformas 
espaciais. Há uma que é o quartel general do Comando Ashtar. Temos uma plataforma 
de comunicação etericamente localizada sobre a nave-residência. Vocês, nas naves-
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mãe, estarão aptos a aumentar o nível de relaxamento e a observarem como estão 
crescendo. Será o tempo para vocês requantificarem o seu poder espiritual. 
Você se unirá e se transformará num ser ascensionado. 
 
Você terá se desenvolvido nos aspectos da criatividade e manifestação do seu poder mental e 
como usá-lo. Você não terá mais necessidade de nenhum grande esforço para sua sobrevivência. 

Terá o que desejar instantaneamente. Todas as criaturas ascensionadas podem fazer isto. Em 
minha opinião, isto é uma das lamentáveis circunstâncias da vida na Terra ou da vida da terceira 
dimensão.  

 

Todos os que estão nela, estão limitados e escravizados por necessitar 
serem remunerados para pagar por alimento e moradia. Tudo isto toma 
muito tempo e energia. 
 

Vocês têm muita dificuldade de tempo e muito pouca energia dispendida por um mínimo de 
trabalho espiritual e serviço. Alguns de vocês têm lutado um pouco e a maioria da humanidade 
ainda luta para sobreviver. Assim, tendo ganho, terão muito liberdade. Penso que isto agradará a 

vocês. Vocês estarão conectados conscientemente e constantemente com o Criador. Vocês 
estarão trabalhando em direção disso agora. Alguns de vocês estão fazendo grandes avanços em 
seu crescimento. Apesar disto, até a sua Ascensão final vocês ainda terão que permanecer 

limitados. Assim, não importa o estado que alcancem, o qual poderá ser bastante expandido, 
ainda haverá transformações que terão lugar no último momento. 
 

Então, como é viver numa nave etérica na quinta dimensão? É bastante prazeiroso e estético. 
Algumas naves têm centenas de quilômetros de diâmetro. Há ciclos tanto quanto você 
experimenta na Terra, noite e dia...ciclos simulados. A luz do sol é processada de forma que 

permite experiências de dia e de noite. Há controles naturais. Temos lá plantas, lagos, rios, 
oceanos e florestas cheios de animais. Selecionamos exemplares de todas as espécies. Talvez 
você diga que seja o paraíso. 

 
É similar ao que a Terra se transformará após as mudanças que o planeta atravessará para atingir 

o nível da quinta dimensão. Haverá um tempo em que, àqueles que forem evacuados, estará 
sendo oferecida a oportunidade de retornar à Terra como seres ascensionados para recolonizá-la. 
A Terra será substancialmente melhorada neste ponto. E aqueles seres que habitarem a Terra 

terão as mesmas capacidades dos Mestres Ascensionados, como nós em outros planos fazemos 
agora. Assim, não haverá necessidade de se ter um "bom crédito de classificação". Vocês terão 
um crédito ilimitado com o Criador. Vocês usarão todo o seu crédito sabiamente para criar 

manifestações que estarão em alinhamento com o desejo de Deus. Será automático com vocês 
neste ponto. Assim, não haverá medo de usar incorretamente seus poderes. Vocês estarão 
purificados na extensão em que vocês não terão mais desejos de abusar dos privilégios que 

receberão. Após algum tempo gasto a bordo das naves, vocês estarão completando o seu 
treinamento. Então, estarão retornando. 
 

Alguns de vocês que tiverem decidido prosseguir o curso como Mestres Ascensionados à Terra, 
viverão nela e andarão lado a lado com os humanos, criando com suas manifestações, seus 
milagres, sua habilidade de se materializar e desmaterializar como desejarem; com a habilidade 

de criar fora da substância etérica tudo o que necessitarem. 
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Penso que vocês já têm ouvido sobre os poderes de Sananda quando ele esteve na Terra como 

Jesus. É isto a que me refiro. Como está escrito nas Escrituras, é nossa esperança que vocês 
façam o que Ele fez e muito mais. 

 
Isto estará disponível para vocês. Estamos esperando este brilhante plano, que com o suficiente 
retorno como Mestres Ascensionados, se manifeste substancialmente através do globo. Isto 

deverá inspirar muitos outros a encontrar o que vem a ser a Nova Era. Haverá muito a ser 
ensinado e aprendido. Vocês aprenderão como projetar-se de qualquer negatividade. Vocês 
utilizarão integralmente as suas mentes. 

 
E como Sananda disse, vocês serão imortais e sempre jovens. Assim, quando retornarem, 
parecerão bastante jovens e radiantes, mas ainda parecerão os mesmos para si mesmos. Vocês 

ainda serão os mesmos; no entanto, estarão com os pensamentos um pouco modificados. 
 
Assim, este é o trabalho que estamos fazendo nesta lição. É para prepará-los para tudo isso e 

responder a seus questionamentos que poderão ser levantados. Estaremos trabalhando mais e 
mais experimentalmente com vocês daqui em diante, para auxiliá-los na preparação, purificação e 
cura de si próprios. 

 
Isto é para abrir seus corações para um amor incondicional para si mesmos, assim que puderem 
cumprir os requisitos necessários a compartilhar desta aventura. 

 
Se vocês tem estado entediados até agora com a vida na Terra, e muitos de vocês têm estado, 

agora o tédio acabou. É tempo se conscientizar e de preparar a si próprios. Tomem suas decisões 
concernentes ao processo de Ascensão. Vocês não evitarão isto, mas poderiam talvez adiar um 
pouco. Mas por que adiar o que é tão bem-aventurado e libertador? É o destino de vocês. Acima 

e além de todas suas manifestações mundanas, missões e serviços, sua Ascensão é o princípio 
diretivo deste momento. É o seu serviço primário. 
 

Para dar a si mesmo o processo de Ascensão, você realinhará um pouco suas prioridades e 
encontrará muitos conhecimentos simples onde colocar sua energia. Você será mais dirigido se 
não o é até agora. Você será inspirado a meditar. Terá então mais razão para meditar, pois se 

sentirá um pouco mais na eminência de fazê-lo. Você sentirá mais de uma presença ao seu lado 
se você der a si mesmo este processo. É sua a escolha. Eu estou aqui como um recrutador. 
 

Não lhes farei sinal algum. O sinal será o seu próprio coração. Mas digo-
lhes que o amor e a alegria que temos a oferecer e a dividir com vocês 
está muito além do que já experimentaram. Vocês podem ter a 
experiência dia-a-dia, crescendo e próximos aos Mestres Ascensionados. 
Vocês terão fácil acesso e comunicação com o Comando Ashtar e com a 
Fraternidade Ascensionada. De fato, esta é a parte do seu ensinamento e 
parte da sua preparação. Este contato é para desperta-los, porque é 
muito benéfico neste momento. 
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ALERTAS DO COMANDO ASHTAR 

Reproduzimos aqui na integra mensagem recebida de Vera Helena Tanze, que ficou bastante 
abalada com seu contúdo, que foi canalizado e também psicografado em perfeita boa fé.  

Esta noite, fui dormir preocupada com as imagens que têm me chegado, mas com informações 

fragmentadas. Pedi um esclarecimento da situação, que não veio, mas em compensação, fui 
levada durante o sono para um anfiteatro onde normalmente são efetuadas estas reuniões. Ele é 
circular, com poltronas ajustáveis, comandos laterais, telas individuais e um telão em terceira 

dimensão com a imagem holográfica de nosso amado Ashtar. Passemos agora às palavras do 
Comandante em Chefe, Ashtar Sheran: 

―Saudações! 

Muitos dos presentes são embaixadores do espaço, tendo voluntariamente aceito as limitações 
físicas da terceira dimensão, para auxiliarem a transição planetária vindoura. Dentre vocês, há um 
círculo menor de almas com missões espaciais de grande responsabilidade, que formam a Legião 
Intergaláctica de Voluntários. 

Existe método e grande organização para o Resgate de seres do planeta, o que muito 
provavelmente será preciso. Observamos a ameaça de um desvio polar que ocasionará inversão 
do eixo da Terra, ocasionando enormes catástrofes. 

Outra preocupação é com o gigantesco asteróide que ainda corre o risco de se chocar com a 
Terra, conforme detalhadas informações de nossos cientistas, o que exterminaria a todos os 
habitantes do planeta. 

A negatividade humana pode alimentar coisas como estas. Não pretendemos gerar pânico, ao 
contrário, queremos gerar confiança em nossa presença quando se fizer necessário. Os perigos 
são reais e as tragédias talvez inevitáveis devido à aceleração temporal e ao atraso em seu 
calendário em oito anos de sua contagem (assim, já estaríamos em 2012). Nossos 40 milhões de 
homens os estão assistindo e os auxiliarão se preciso for. 

As cada vez mais freqüentes explosões solares em conjunção com o alinhamento do eixo 
planetário, podem mudar a Terra de posição. 

O desvio solar foi grandemente atenuado por nossos cientistas. Há também unidades do 
Comando que desviam o curso do asteróide. Distúrbios internos terrestres ocorrem devido às 
reminiscências e pensamentos vibratórios dos habitantes terrestres. Por esta razão, reiteramos 
nosso apelo de que dirijam seus pensamentos ao Divino, que mudem seu padrão mental 
negativo. É mister! 

Antes que soe o alarme, alinhem seus pensamentos e ações com os Princípios Divinos. 
Nossos representantes serão identificados para que nada os prejudique. Nós os tiraremos de seu 
meio em caso de ameaça. 
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Seres especiais, emissários do Comando, estão sendo retirados da Terra para receberem 
informações e orientações, que ficam impressas em seus inconscientes e que serão ativados no 
momento certo. 

Ainda neste ano, acontecerão distúrbios no nível físico do planeta. Ocorrerão mudanças em níveis 
internos bem como no campo áurico planetário. Estas emanações logo fluirão para a oitava física 
e para todos os que as perceberem (oitava é um certo valor de freqüências vibratórias que 
modificam a matéria. Quando há nova expressão, material ou metafísica, uma outra oitava, como 
numa escala musical, está tomando seu lugar). 

Preparamos corações e mentes para nossa chegada. Milhares de voluntários e enviados estão 
entre vocês neste momento, polidos pela Luz, sendo dedicados e consagrados ao serviço do 
Altíssimo. O Alto Conselho decretou que os escolhidos serão removidos para uma freqüência mais 
alta, de tal modo que sejam preparados para a Missão de Resgate. 

Nós não sabemos quando poderemos aterrissar em seu planeta, porque muitos nos temem. As 
condições emocionais dos terrícolas são nosso termômetro. No momento 60% têm pavor. 
Prevenimos: A Terra enfrentará, provavelmente, grande desvio de seu eixo, o que alteraria a 
localização das regiões polares até o Equador, o que abalaria todo o planeta. 

Caso isto ocorra, a Terra poderá ser dizimada em minutos. Porém, parte da humanidade seria 
salva pelas 13 milhões de naves que estão ao redor da Terra, sem contar as que estão em outras 
dimensões. Salvaremos os corpos físicos daqueles a quem caberá habitar uma nova 
Terra, mais justa e condizente com a Fraternidade Cósmica. 

Paz em todos os quadrantes. 
Paz em todas as fronteiras. 
Somos todos um. 

Ashtar Sheran‖ 
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MENSAGEM DE ASHTAR SHERAN  

 

"Preparo para os desencarnes" 

Venho em nome da ordem e da paz neste ciclo mais evidente que desponta no planeta: o ciclo da 

varredura planetária, da separação do joio e do trigo e do encaminhamento das almas para seus 

respectivos andares evolutivos. 

Sem sombra de dúvida é importante que todos os seres humanos estejam atentos a uma 

insofismável realidade: os tempos são chegados e muito estão mudados os sintomas físicos e 

mentais de maioria dos seres. 

Canalizadores e "médiuns-colunas", ou os de sustentação energética, de várias correntes 

espiritualistas, do mundo todo, sentem sobre os ombros os fardos de energias deletérias que 

estão sendo dissolvidas pelas equipes de resgate de nossas naves. Participam ativamente, nas 

madrugadas, com seus veículos espirituais, de expedições de auxílio aos grupos que desencarnam 

diuturnamente em vosso planeta. Integram nossas hostes de serviço do Amor Incondicional aos 

nossos irmãos cósmicos em corpo físico no planeta Terra. 

No entanto, ainda mais sofridos encontram-se os vitimados pelas tragédias de cada dia, nestes 

tempos implacáveis da transição planetária. Os últimos acontecimentos ocorridos em várias 

cidades do Brasil e de outros países, com relação às mudanças climáticas e suas consequências 

no movimento dos fenômenos da natureza, tem deixado, no plano astral, centenas de seres em 

condições lastimáves de sofrimento espiritual. Estes seres, em grande parte, principalmente 
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aqueles que tem esta condição e merecimento, tem sido conduzidos até os postos de socorro 

espiritual na dimensão extrafísica, de divisões especiais do Comando Ashtar, hospitais 

especializados em restauração de corpos astrais, de centros espíritas, esotéricos e de qualquer 

agregação religiosa espiritualista, onde existam fatores reais de disposição para a ajuda espiritual 

às criaturas encarnadas e às almas já libertas do invólucro carnal. 

Nem porque existam nossas naves de resgate, sob o comando crístico, orbitando em torno do 

planeta, para o socorro à humanidade, na difícil fase de transição que a Terra está enfrentando, 

deixa de acontecer a lei de ação e reação para os seres que tiveram suas vidas ceifadas, no plano 

físico, de forma abrupta, tal qual as dos últimos acontecimentos trágicos mostrados a cada dia 

pelos vossos noticiários. 

Um dispositivo importante das equipes de socorro do plano espiritual é a utilização do ectoplasma 

de médiuns e criaturas que tenham a condição de doação aos seres que desencarnam em 

situações de grande desespero, tais quais os soterramentos, explosões, incêndios e afogamentos, 

além dos acidentes de toda ordem em estradas e nos âmbitos de serviços vários onde existam 

riscos permanentes. 

Houve nesta madrugada um ordenamento de falanges mais adestradas em desativação dos 

núcleos de força (chackras) dos seres humanos, para haver um correspondente de auxílio 

espiritual mais efetivo às criaturas em vias de desencarne, que doravante serão em número 

crescente, dadas as condições climáticas em alteração visível de seu ritmo planetário anterior, 

como resposta e demonstração da inviolabilidade da lei de retorno aos excessos de toda ordem 

cometidos pelos terráqueos durante os milênios planetários. 

As catástrofes coletivas demandam dos núcleos de socorro espiritual as mais recentes tecnologias 

desenvolvidas pelos especialistas em disecção de "nós" de milhares de fios energéticos que 

prendem o corpo físico ao corpo espiritual. Muito já se estudou nos círculos espíritas acerca dos 

desenlaces de invólucro físico. No entanto, urge salientarmos neste novo ciclo da Terra, que há 

que se preparar mais as criaturas humanas para os seus momentos de desligamento da matéria. 

A falta de conhecimento sobre as leis espirituais atrasa, em muito, a eficiência das equipes de 

socorro, que necessitam ainda esclarecer as almas sobre sua nova condição e lidarem com 

circunstâncias de desespero, medo, pavor, ignorância e incredulidade. Não bastando a atuação 

insalubre do séquito de inimigos astrais em regime de simbiose espiritual agregados aos corpos 

astrais dos seres mais comprometidos com a lei divina, há ainda a lei do magnetismo imperando 

na religação de desencarnados ao parentes encarnados que ficaram, invocando as suas 

presenças, e atraindo-os para uma perpetuação dolorosa de sua condição interregna. 

Fazemos um apelo a todos os irmãos esclarecidos das lides espiritualistas que, antes de estarem 

cônscios apenas da intervenção de nossas frotas no novo ordenamento cíclico da Terra, façam a 

sua parte na conscientização de populações totalmente desavisadas sobre a imortalidade da alma, 

sobre a vida astral com sensações humanas após o desencarne e da preponderância do fator 
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"conhecimento das leis espirituais" e "merecimento" na sintomática do pós-desenlace físico, para 

haver maior serenidade, autocontrole, paciência e fé nos momentos da grande travessia. 

Toda a população da Terra deveria estar preparada para os momentos difíceis que o planeta irá 

atravessar. Já está havendo provas de toda estas situações trágicas que centenas de criaturas 

irão enfrentar há muito tempo. Mortes coletivas já são cotidianas desde os albores do planeta e 

são vivenciadas em várias partes do orbe terreno, por inúmeros fatores e mecanismos naturais e 

de interferência humana. Mas este momento é singular na história da Terra, ainda que 

semelhante aos ocorridos da Atlantida. 

Temos um itinerário exaustivamente estudado pelas nossas equipes de resgate com relação à 

materialização astral de centenas de postos de socorro nas regiões que estarão sendo afetadas 

mais brevemente pelas intempéries. Caravanas de enfermeiros espirituais trabalham 

incansavelmente sob a égide de Kuan Yin e de Mestra Nada. Sob os auspícios de Maria de Nazaré 

e de Jesus, falanges de seres arcanjélicos diluem as torrentes escuras das impregnações 

energéticas na estratosfera do planeta, durante todo o tempo de esvaziamento dos recônditos 

terrenos onde ocorrem as catástrofes e mortes coletivas no planeta. 

Urge ampliar-se o acervo de informações e de instruções a serem dadas pelos educadores 

espiritistas e esotéricos, no que tange ao preparo substancial dos seres para a consciência dos 

sintomas enfrentados no pós-desenlace do invólucro físico. Há que lembrá-los da correspondência 

entre as condições morais e espirituais que tenham adquirido em suas experiências carnais e o 

estado de seus corpos astrais e de suas sensações no pós desencarne. Muitos acontecimentos 

estarão sendo enfrentados daqui pra frente durante todo o período de adaptação do planeta ao 

seu novo eixo de rotação e à sua nova vibração galáctica. 

Toda a engrenagem de viabilização do ciclo de provações, expiações e dores deste orbe-escola, 

através da interferência dos submundos umbralinos, na vida dos terráqueos, tem sido destruída 

pelas equipes de desinfecção astral da Terra, um dos departamentos de atuação de nossas frotas. 

Neste setor laboram exaustivamente os trabalhadores especiais da umbanda, seres de luz intensa 

vindos de Aruanda, ou seja, reinos de luz de universos transdimensionais, a pedido de Sanat 

Kumara e de Saint Germain, além dos comandantes dos portões dos labirintos abissais da Terra, 

frequentemente confundidos com seres trevosos, sendo, no entanto , os guardiães mais 

capacitados para enfrentarem a vibração densa do interior astral do planeta. São estes 

preparados adredemente em estações intergalácticas ou departamentos cósmicos de "Recursos 

Supra-Ordinários", para o exercício de suas funções de confronto com o reino do AntiCristo. São 

estes especialíssimos seres os generais responsáveis pelo encaminhamento de almas para 

turbilhões de descida vibratória 666. São os Esséias, estes preparadíssimos seres, termo que se 

degenerou para Exus que, de qualquer forma, representam os oficiais da justiça divina. 

No que tange ao nosso papel de comandante destas naves criadas através do amor de Sananda, 

para o resgate também dos seres em condições de estagiar em dimensões de frequência 

superior, deixamos aqui registrado o nosso apelo aos canais de comunicação espiritual, que 
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tracem um roteiro de explicações de alcance de massas, quanto às preparações que devem ter 

para atravessarem possíveis momentos de calamidades previstas para uma grande parte da 

população terráquea, não no afã de se salvarem ou sobreviverem, mas no sentido de conhecerem 

uma nova forma de se viver, no plano do espírito, em que suas condições de raciocínio, lucidez e 

preparo moral e espiritual darão contornos mais tranquilos ao cenário de suas novas vidas nestes 

outros planos dimensionais. 

Não vamos aqui novamente expor princípios já consagrados e do conhecimento humano, tal qual 

o legado de Kardec, de Cristo e dos prepostos da era de Aquário já delineados por Saint Germain, 

além de tantos outros mensageiros mais que já vieram preparar os homens para as 

transformações necessárias à sua evolução. Mas, traduzir a nossa preocupação a respeito de uma 

necessária agilização do processo de despertamento espiritual, para evitarem-se momentos ou 

milênios de mais sofrimento por parte desta população terráquea, que já vem atravessando 

portais de migrações e esquemas planetários há éons, e que passam, a partir de agora, a poder 

optar pelos seus novos rumos cósmicos, por terem já obtido a condição de semearem flores ou 

ervas daninhas, nos trilhos de suas jornadas evolutivas. 

Com nosso augúrio por vislumbrarmos uma nova Terra surgindo e novos seres cristal apontando 

no horizonte do planeta, encaramos estes momentos de caos planetário como uma intervenção 

da lei divina a favor de sua criação, a alma imortal. 

E, com a nossa flâmula do Amor Incondicional voltada para o socorro a todos vós, amados da 

Terra, deixamos aqui o nosso convite a este preparo a que nos referimos, para que o 

"Desencarne" tenha o seu sentido real de "mudança frequencial" de moléculas e da inteligência, 

com a mesma identidade espiritual em sua expansão de consciência cósmica, e que não 

represente, apenas, o momento de indizível "dor" em vossa situação de jungidos a um corpo 

físico planetário, que é o referencial que a grande maioria de vós tem nestes âmbitos tacanhos de 

interpretação das leis imutáveis da evolução. 

Estamos em auxílio à Terra! Confiai na Suprema Perfeição dos desígnios de nosso Pai e mantende 

a paz interior nos momentos da "passagem", pois sempre haverá quem os esteja aguardando e 

os aquecendo na chama divina do Amor Universal! 

Com minhas saudações de imenso respeito aos meus irmãos da Terra, 

ASHTAR SHERAN 
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